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م ��ن موقع ريفي مرتفع يف تون�س ر�أى الفنان يحيى
ال�شي ��خ ب�ض ��ع دجاج ��ات ينق ��رن حبوبا غ�ي�ر مرئية
ويتحرك ��ن يف دوائ ��ر .لق ��د �صنع ��ن ت�صميم ��ا لونيا
وحركيا ي�ستقر ويتال�شى يف رق�صة ع�شوائية ،فيما
كان امل�شهد الريفي يدجمه ��ن ب�أردية ن�ساء منحنيات
على �أر�ض منب�سطة ب�ألوان متعددة ،وبغ�سيل ينفخه
اله ��واء ويجعله يرف ��رف ،وبكت ��ل وم�ساحات تتفكك
وتت�ش ��كل اىل م ��ا النهاي ��ة .كان ثم ��ة �صم ��ت �سلم ��ي
يل ��ف ار�ض ��ا متموج ��ة يلع ��ب فيه ��ا ال�ض ��وء والريح
والل ��ون .ثم هاك هذا االكت�شاف :ري�ش� .أي �أعجوبة
ه ��ذه! ري�ش يتحرك منتظ ��م بقوانني قا ّرة يف توزيع
الل ��ون والكثافة� .إنه ��ا مادة مل يجربه ��ا ..فليجربها!
كم ��ا يف املا�ضي تقدم الطبيع ��ة العون يف اكت�شافات
الفن ��ان الب�صرية ،لكن �ضم ��ن تركيبة معرفية جديدة
وح�سا�سي ��ة �أق ��ل وثوق ��ا بال ��ذات .بالن�سب ��ة للفن ��ان
توف ��ر مواد الطبيعة ن�سقا انتاجي ��ا كامال ،ي�ضمن به
جتديد معرفته بالعامل ،واال�ستغراق يف ن�سق متعدد
املراح ��ل من العم ��ل ،والتمتع بتعبري امل ��ادة الأ�صيل
ومب ��ادئ ظهورها ال�سافر اجلميل ،والعزلة .بو�صفه
كرافيكي ��ا ،وج ��د �أن املعاجل ��ات ال�صناعي ��ة للعم ��ل
احل ��ريف �ساعدته يف حتويل توقفات ��ه اال�ضطرارية
فيه ��ا اىل حلظ ��ات ت�أم ��ل .عل ��ى عك�س ��ه كان الفن ��ان
الكرافيك ��ي فائ ��ق ح�س�ي�ن ي�شك ��و م ��ن وج ��ود ه ��ذه
التوقف ��ات التي تبع ��ده ع ��ن الر�سم املبا�ش ��ر .يحيى
ال�شي ��خ احتاجه ��ا دائما ،وكان ��ت واحدة م ��ن قواه،
وا�ستخدمه ��ا للتح ��دي ،جمرب ��ا �ص�ب�ره ،وت�أمالت ��ه،
والتعدي�ل�ات الت ��ي كان يجريها ،واملح ��ذورات التي
يقيمه ��ا .لكن �أثناء تلك التوقف ��ات يت�سلل اليه �شعور
ب� ��أن ثمة حلظ ��ة تالي ��ة �سيعود منه ��ا ف ��ارغ اليدين.
كان ي�ستقب ��ل النهايات يف وعيه �أثن ��اء ما كان يعمل
بحما�س وحمية يف البدايات.
من يحتمل ل�ص ��ق �آالف من الري�ش يف ج�سد م�ساحة
العم ��ل الفني حمافظا على الت�صميم اال�صلي للمادة؟
�سيواتي ��ه ال�صرب م ��ا دام قد ا�ستوىل علي ��ه الإغراء.
العم ��ل الكمي املتعب ي�ستغرق زمنا طويال على نحو
ينقط ��ع عنه لكي يعود اليه ،و�أثناء ذلك يت�أمله بذعر.
ومثلم ��ا �أن الكتاب ��ة ت�ؤك ��د الغياب ،ف� ��إن تل�صيق كل
هذه الكمية يف ن�سق حمدد ،ي�ضاعف الغياب .العمل
االخري كتابة هو الآخر ،ول�س ��وف تتجرد بو�ساطته
مئ ��ات م ��ن الدجاج ��ات و�س ��ط م�ساح ��ة �صغ�ي�رة،
وامل�شه ��د الريف ��ي يتفكك يف لي ��ل ال�ص ��ور املتخيلة،
لي�صب ��ح كل امل�شه ��د ذك ��رى عاطفي ��ة .كت ��ب الفن ��ان
يحي ��ى ال�شيخ ن�صا عن �سريته الفني ��ة �سماها �سرية
الرماد .من يقر�أه يدرك �أن الفنان يعامل هذه ال�سرية
بتدقي ��ق �شديد ،وب�إحلاح عل ��ى تفا�صيل يختلط فيها
الأداء الفن ��ي والتقني بالر�ؤى والت�أمالت ،ثم ي�سرع
اخلط ��ى بها لك ��ي يراها رماد ًا .فما ال ��ذي يحدث؟ �إن
ح� � ّ�س النهايات ي�ضطره اىل ت�شكي ��ل حمرتفه الفني
كحال ��ة م�ؤقتة� ،ساع ��ده يف ذلك ،هجرت ��ه من وطنه،
وترحال ��ه الدائم ،وال�شعور ب�أن ��ه زائر م�ؤقت يف �أي
مكان يلج�أ اليه .من هنا نراه ي�ضع يف �سريته الكثري
م ��ن امل�شاع ��ر احلزين ��ة ،وذاك العن ��وان املثري ي�شري
اىل اقتح ��ام العقل للب�صر والقل ��ب! علينا االعرتاف
ب�أن ال�س�ي�رة املكتوبة لي�ست ه ��ي ال�سرية الب�صرية،
والأخ�ي�رة لي�س ��ت هي ما ن ��راه على الف ��ور ،بل هي،
�إذا �أمعن ��ا النظ ��ر بالتفا�صي ��ل ،نتيجة فني ��ة لت�ضافر
قيا�س ��ات ووظائف فكرية وادائي ��ة وجمالية معقدة.
واحل ��ال �إنني ال اقتنع بوجود �س�ي�رة واحدة للفنان
بل جمموعة �سيرّ .
�إن م ��ا مييز الفن ��ان يحيى �أنه يدق ��ق بجدية وتركيز

عل ��ى جت ��ارب تنبثق م ��ن ت�أمالت ��ه قد ي�ص ��ل بها اىل
حلظ ��ة ي�ستنفد فيه ��ا �أغرا�ضه مرة واح ��دة ،لينقطع
�شاردا عنها .ثمة القليل من املرح والكثري من احلكمة
وممار�س ��ة اجلد .حت ��ى يف �سياق جترب ��ة ا�ستخدام
الري�ش �سيحاف ��ظ على مو�ضوعي ��ة حزينة ووقورة
يف بن ��اء اعمال ��ه .واحل ��ال �أن ��ه يف �سي ��اق ال�سرية،
تظهر بو�ض ��وح اللحظة التي ينتق ��ل فيها الفنان من
حق ��ل اىل �آخر ،ومن جتربة اىل اخرى ،ومن انقطاع
اىل اكت�ش ��اف� .إن �سريته الفنية ت�شتمل على كل هذا.
ب ��ل هناك رماد حقا �أراه �شخ�صيا تعبريا عن والدات
متتالي ��ة ت�سب ��ب �آالما ج�سدية وروحي ��ة ،يزيدها �أملا
عق ��ل قوي اعت ��اد ع ��دم الت�صديق وال�شك م ��ن امل�ؤكد
�أن وعي ��ا حادا ،وت�شا�ؤما عقلي ��ا ،متوفران يف كتابة
يحيى ال�شيخ ،لكن �سرية الر�سم ،وهذا اال�ستبدال له
معنى ،تو�ضح نوع االفكار والعواطف الذي يودعها
الفن ��ان يف عمله ،وال�سيما عند بن ��اء جتربة ،ووداع
اخ ��رى .يف حت ��والت الر�س ��م ،ينم ��ي يحي ��ى رغب ��ة
جاحم ��ة يف االندم ��اج بعامل اال�شي ��اء ،اندماج يرقى
اىل االحت ��اد ال�ص ��ويف (مبعن ��ى الفن ��اء)� .إن الرماد
ههن ��ا هو حت ��وّ ل وا�ستقبال ،لكن الفن ��ان اجلاد يراه
من زاوية ما �أخاله ولي�س ما ا�ستقبله.
هناك ع�صامية ذات رباط متني ت�شد االفكار والر�ؤى
بالتج ��ارب الفنية للفنان ،قد جند فيه �شيئا من �شاكر
ح�سن من جه ��ة احلميّة يف الإت�صال بالأ�شياء ،وتلك
اجلد ّي ��ة واملثابرة يف توحيد ما يراه بر�سمه ،بيد �أن
يحيى بعك�سه متاما ،يحب الأ�شياء لذاتها ،وال ميتلك
�أم�ل�ا يف �أنه ��ا �ستنقذه .لعل ��ه مثله مع ��ذب يف �شوقه
للإت�ص ��ال بالأ�شي ��اء ،لك ��ن لي�س مثل ��ه ،فهو خمل�ص
لنظ ��ام اال�شياء الداخلي ،و�شيئيتها املو�ضوعية ،مع
رغبة يف �أن يتال�شى هو نف�سه يف ن�سقها اخلا�ص.
�إن يحي ��ى ينتظر نداءات من امل ��واد التي يعرف �أنها
قد تتحول اىل رماد .هو حمب للح�شائ�ش والأوراق
والأغ�ص ��ان والأخ�ش ��اب والأ�شي ��اء الت ��ي تظه ��ر من
ثق ��وب �أو ك ��وّ ات من �ضوء .لو ُخ�ّي رّ حقا لظل ي�سري
يف غاب ��ة .بع ��د مغادرت ��ه اىل وطن ��ه من ��ى الفن ��ان
مواطني ��ة ن�شطة داخل ا�شياء ال ح�ص ��ر لها ي�ستطيع
�أن يتفح�صها مبعداته ولي�س بو�ساطة مناذج ثقافية
غريبة عنه .اختياراته اال�سا�سية تنت�صر يف النهاية،
�إذ ال ميك ��ن �أن ي�س�ي�ر يف الغاب ��ات الواقعي ��ة اىل

�سهيل �سامي نادر ويحيى ال�شيخ

النهاية ،بل �إنه �سريتك�س على اعتاب تقاليد حمرتفه
الفن ��ي .لع ّل هذا ي�سبب له خيبة  -اخليبة عند تلم�س
ورق ��ة عنب جتعل حياته مثل ال�ض ��وء ،ثم اختيارها
يف موق ��ع ما من اللوحة ،فك�أن ��ه نزل من ال�ضوء توا
نحو فيزيائي ��ة يخ�شاها .انه دائم ��ا يقول لي�س هذا،
بالرغم من �أن هذا هو بال�ضبط املح�سوم بالر�سم وال
فكاك منه.
ج ��ذع اخ�ض ��ر قري ��ب م ��ن الل ��ون اال�س ��ود نف ��ذه
كرافيكي ��ا� .إن ��ه لي�س جذع ��ا عاديا ،فه ��و ال يرتفع بل
ي�ستلق ��ي افقي ��ا ،دون ان يخف ��ي كثاف ��ة �شفافة تظهر
م ��ا يج ��ري يف باطن ��ه .يف الظاهرة هن ��اك االنكفاء،
واال�ستقاللي ��ة ،والكفاي ��ة ،واحل ��دود الت ��ي جتع ��ل
ال�سط ��ح ممي ��زا وم�ستقال بحجم م�شب ��ع ..لكن نف�س
اجلذع يب ��دو ج�سدا ،او متيمة كب�ي�رة .ويف واحدة
م ��ن حتوالته ر�سم خطوط ��ا بي� ��ض مت�شابكة حتته،
او فت ��ح م�ستطيال ر�أ�سيا ازرق يف �أعاله ك�سماء .هل
كان يقلل من �سطوة احلجم �أم لكي ميار�س عالقة ما
ب�ي�ن كتلة وخط� ،أي ال�سك ��ون واحلركة ،ثم امل�ساحة
االفقية واالخ ��رى العمودية؟ ات�س ��اءل لكي �أقول �إن
عيني ��ه تقودانه ،فهو يع ��رف اللعب ��ة ،وحركة اخلط
الت ��ي ي�ضعه ��ا من�ساق ��ا بال�ض ��رورات الب�صرية قد ال
تغ�ي�ر �شيئا م ��ن الفك ��رة اال�سا�س ،وال تعب ��ث برتبة
حج ��م وقور كه ��ذا ،وهو يكاد ي ��درك �أن اجلذع �أعلى
رتبة منه يف احتمالي ��ة املوت واحلياة� .إن الأ�شجار
اقدم منا على اية حال.
كثريا ما تنته ��ي حركة �أ�شواق الفنان اىل �أن تتوقف
يف ت�أم ��ل نف�سها بحزن� .إن الكتاب ��ة  -والفنان كاتب
ن�صو� ��ص مده�ش ��ة ي�ستخدمه ��ا يف وظيف ��ة اع ��ادة
التقيي ��م  -تنزل ��ق ب�سهول ��ة اىل احتمالي ��ة االف ��كار،
وجتارب احلي ��اة املزعجة وغ�ي�ر املتوقعة ،وو�صف
الل ��ون العاطفي �ضمن بيئة معادي ��ة خارج املحرتف
الفن ��ي ،وت�شخي�ص ��ات الوع ��ي الآني ��ة م ��ن �إخف ��اق
وعاطفة وهرب.
يدرك يحيى �أن ح�سا�سيته الوجودية علقت بالر�سم،
وال ج ��دوى من معار�ضة الر�س ��م بالكتابة والتفكري.
و�س ��واء التق ��ى الر�سم بحرك ��ة ال�ش ��وق �أو عاك�سها،
ف�إن ��ه يقدمها ك�صراع وحت ��والت �ضمن جمموعة من
اللحظ ��ات .الر�سم يف النهاية اختيار كامل ،وهو من
ي�ضمن عودته ،فيما هو ي�صارع ال�س�أم والالجدوى،

اىل املح�ت�رف الفن ��ي ،واىل ن�س ��ق انتاج ��ي مرتابط
مل ��يء مب�س ��رات االكت�ش ��اف ،وا�ستدع ��اء �أم ��ل
يف جترب ��ة تالي ��ة م�شبع ��ة .مل يظه ��ر الفن ��ان من ��ذ
بدايات ��ه االوىل �أي مي ��ل حمدد ط ��اغ ،فهو جتريدي
وت�شخي�ص ��ي ،او جتري ��دي ينهل م ��ن الطبيعة ومن
مواده ��ا ،لكن ��ه مل يقرتب م ��ن الواقعي ��ة التي تكتفي
بالت�سجي ��ل ،فالأ�شكال الواقعي ��ة �أو االيقونية عنده
مغم ��ورة دائم ��ا بو�س ��ط فن ��ي ومعاجل ��ات جمالية.
بي ��د �أن اختياره للو�سط التقن ��ي يت�ضمن الكثري من
املح ��ددات اال�سلوبية وامل�ضامني ،ف�أعماله يف احلفر
على اخل�شب والزنك متتاز بانفعال عاطفي وحركات
متناف ��رة �أو �أنه ��ا تق ��دم �أو�ضاع ��ا ذات م�ضم ��ون
ان�س ��اين ،على عك�س اعمال الكرافي ��ك ال�صافية التي
يودع فيه ��ا الكثري من الورع والوق ��ار �شبه الديني.
�أم ��ا اعمال ��ه الزيتية فه ��ي حرة تكاد جتم ��ع نثارا من
اال�ش ��كال الت ��ي يهت ��م به ��ا والت ��ي ميثلها عل ��ى نحو
خمتزل ،مالجئ �سماوية ،وبيوت تت�شبه بال�سحاب،
والكث�ي�ر من اوراق الع�شب ،وفج ��وات �ضوء علوية
تخ�ت�رق نباتات لت�شف م�ساماته ��ا الداخلية ،والوان
قوية وعاطفي ��ة بتنظيم �سدميي تبدو بت�ضافرها مع
ال�ضوء مناخا خارجيا من دخان وعوا�صف وت�صادم
كتل باردة باخرى دافئة.
ومث ��ل اي فن ��ان عراقي ت�أث ��ر بتاريخ بل ��ده ا�ستلهم
ميثولوجي ��ة اخلل ��ق والتنا�س ��ل يف جترب ��ة اراه ��ا
االك�ث�ر ذاتي ��ة ومرح ��ا وحيوي ��ة جم ��ع فيه ��ا االله ��ة
القدمي ��ة باحليوان ��ات والطي ��ور الت ��ي ت ��رد يف
احلكاي ��ات :الق ��رد والهده ��د والطاوو� ��س ،حم ��وّ ال
ع�شت ��ار اىل لع ��وب يف حم ��ام تعر� ��ض في ��ه مفاتنها
مرة ،وجامع ��ا اينانا ودموزي يف ايقون واحد :هي
متوج ��ة كام ��ر�أة ،وهو يكل ��ل ر�أ�سه �شع ��ار االلوهية
العراق ��ي املركب ما ب�ي�ن جنمة وا�شعاع ��ات �شم�س.
يعم ��ل يحيى ال�شي ��خ على جتارب كامل ��ة ال يغادرها
اال بع ��د ان ي�شبعه ��ا وي�ستنف ��د مادته ��ا التعبريي ��ة.
ولع ��ل جترب ��ة اللباد هي االك�ث�ر اث ��ارة ،بعد جتربة
الري� ��ش ،فهو يعال ��ج �صوف حيواين �ضم ��ن �سل�سلة
معق ��دة م ��ن االج ��راءات ق ��د ي�شرحها كرا� ��س كامل.
بيدي ��ه تغيرّ هذه املادة نف�سه ��ا من خيوط اىل ن�سيج
م�ضغ ��وط (�سيك ��ون م ��ن امل ��رح ان اق ��ول ان واحدة
م ��ن مراحل االنت ��اج تت�شب ��ه بالهي ��ويل الفل�سفي!).
لعل اختي ��ار الفنان هذا العمل ،ه ��ذه امل�شغلة ،ي�شري
اىل احتياجه ال�شخ�ص ��ي اىل اال�ستغراق يف �سل�سلة
تقنية – زمني ��ة ،ت�ستوعب �صدف ًا من جهة ،وتن�سيقا
متوت ��را من جهة اخرى ،تتح ��ول فيها املادة من حال
اىل ح ��ال ،من نظام اىل نظام ،من �شيئية مو�ضوعية
ياب�سة� ،صلبة ومقاومة ،اىل ن�سيج متفاعل مع اللون
و�أعمال الت�صميم ومرونة الطوي وامكانية اال�ضافة
واعم ��ال الإب ��رة .واحلال �أن بع� ��ض الأ�شكال امللونة
الت ��ي جندها على ه ��ذه االن�سجة هي نت ��اج ال�صدف
املو�ضوعي ��ة ،لك ��ن مهارة الفن ��ان جتعلها ج ��زء ًا من
ت�صميم كامل.
تت�شكل ال�سرية الفنية ليحيى ال�شيخ من �سيرّ كاملة،
من جتارب فنية م�شبعة ،ي�ستبدل فيها الفنان اهتمام
باهتم ��ام �آخر ،فك ��رة فنية ب�أخرى تب ��دو بعيدة عنها
متام ��ا ،مادة رخوة ب�أخرى خرق ��اء متاما ،على نحو
ما�ض بحا�ضر ،وما�ض مبا�ض.
يبدو معها �أنه يحرق ٍ
ونكاد بهذه النتيجة نفهم فك ��رة (الرماد) ،فهي تبدو
ا�ستنتاجا ل�سريورة ال تتوقف ،تخ ّلف وراءها احلزن
واملرارة ،ويختلط فيها ن�سيان بتذكر ،وداع بلقاء!

�سبق لهذه املادة ان ن�شرت يف �صحيفة املدى 2010
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يحيى الشيخ في أكثر من سيرة

يحيى الشيخ يكتب «سيرته»:
الرماد أم اللهب؟
محي
«س�يرة الرماد» للتشكييل العراقي يحيى الش��يخ ،كتاب رّ
فعال ،عىل األقل يف جنس كتابته ،فال هو كتاب سرية تقليدية،
كام درجت عليه كتب السرية املعلنة واملعتادة ،وال هو بكتاب
نصوص يف املكان وجاملياته ،وال هو كتاب يف الرؤية إىل الفن
وتفاصيله الفكرية واإلنسانية أيضا.
إن��ه قد يك��ون كل هذا مع��ا ،ومن هنا متيزه ،لكنني س��أتوقف
عند اللغة التي جاء عليها الكتاب ،وهي لغة ال تخفي مصادرها
الش��عرية والتأملي��ة أحيان��ا يف مقاربتها لألمكن��ة والحوادث
واألشخاص.

علي عبد األمير عجام

ولنتوق ��ف هنا عن ��د مقطع يبدو م ��ا ي�شبه التقدمي
�أو التربي ��ر مل ��ا �سي� ��ؤول �إلي ��ه الكت ��اب وحمت ��واه
«هن ��ا �إ�ش ��ارة م ��رور ملقاة عل ��ى الأر� ��ض لي�س يف
نيت ��ي حتقيق �سلطت ��ي عليها و�أرفعه ��ا لت�شري �إىل
جهة م ��ا .هذا يعني �أن �أبق ��ى حيالها يف العراء ،ال
�أتوقع م ��ن ذاكرتي ما هو خارق ,وال اكت�شافات ما
وراء العم ��ر تغ�ي�ر موقفي� .أنا �أعرفه ��ا ,كما �أعرف
ان الف�ش ��ل ن�صيب ��ي .لكن ��ه ف�شلي �أن ��ا ،رمادي ولن
�أم�سحه عن جبيني».
الف�ش ��ل اخلا�ص ال ��ذي ي�شبه �صاحب ��ه ،وهنا تبدو
الإحال ��ة متما�سكة :هذه �سرية ف�ش ��ل ،لكن هل هي
�سرية فا�ش ��ل؟ ير�ضى بالرماد اختيارا؟ ولنفرت�ض
ان الرم ��اد هن ��ا �إ�ش ��ارة �إىل اخلم ��ود الكل ��ي ،لك ��ن
كيف علين ��ا �أن نن�سى ما كان علي ��ه من لهب وجمر
وتوق ��دات وا�شتعاالت قبل ان ينتهي �إىل م�آله� :أي
�إىل رماد.
يف الف�ص ��ل الأول من الكت ��اب « يف العراء» ي�أخذنا
الطف ��ل الذي كانه يحي ��ى ال�شي ��خ� ،إىل البيت� ،إىل
القرية « اللطالطة» جنوب قلعة �صالح يف العمارة،
و�شمو�سها اخل�ضر املنداة مباء دجلة ،وهنا يبتعد
يف مهمت ��ه ب�س ��رد حكاي ��ات الطفولة م ��ن التوثيق
�إىل رف ��ع احل ��وادث اىل م�ص ��اف العم ��ل الروائي،
بل ان الف�ص ��ل لو ن�شر م�ست�ل�ا ودون الإ�شارة �إىل
م�ص ��ادره ،لأ�صبح ف�ص�ل�ا روائيا خال�ص ��ا مكتوبا
بروح ال�شعر «كن ��ت من�شغال �أتابع ت�ساقط قطرات
ال ��دم على الطني .نه ��ر �أحمر رقي ��ق ينحدر �صوب
نهر �أزرق عظيم ،ي�سعى �إليه ولن ي�صل «.
�أو م ��ا يقوله الحقا »:يكون للبيت رائحة و�أ�صوات
مل ت ��زل ندية قادمة م ��ن ريا�ض اجلن ��ة .ب�ضيافتنا
ال�سخي ��ة تنع ��م طيور احل ��ذاف ,وغرن ��وق نا�صع
البيا�ض ,وبرهان رمادي ميي�س بر�أ�سه ،و�أرانب.
عل ��ى الأر�ض تنبطح حزم ق�ص ��ب ال�سكر والعنقر.
يف قف ��ف مق�ي�رة يجلب ��ون طح�ي�ن (اخلري ��ط)
الأ�صفر :لقاح ناعم ينطوي عليه عرنو�ص الربدي
الذي ميلأ �أهوار العراق».
هن ��ا يف املقط ��ع الأخ�ي�ر ق ��درة الفت ��ة لل�شي ��خ يف
التكثي ��ف الت�صوي ��ري وبتلقائي ��ة حمبب ��ة ،ه ��ي
من�سجمة مع ن�سق �شعري كما تلخ�صه جملة» كنت
�أطرق �أيامي على �سندان ثقيل».

وم ��ن روح ال�شع ��ر �إىل �ش ��كل الرواي ��ة اجلدي ��دة
�أو تياره ��ا ،ي�أخ ��ذك ال�شي ��خ يف كتاب ��ة من نوع:
«�أن ��ا م�شاء� .أم�شط �أف ��كاري و�أذرها يف الطرقات
الت ��ي مل �أع ��د �إليها مرة �أخرى كم ��ا كنت .مبعنى
�أين �أن�سى مب ��اذا بد�أت ومب ��اذا انتهيت» ،و�إىل
ال�شعر مرة �أخرى بقوله « كنت �أربي قلبي على
اخلوف وعيني على الظالم».
ويف ح�ي�ن بدا �أن الفر�صة متاحة ملعرفة الروح
العميق ��ة التي ينط ��وي عليها البي ��ت الداخلي
لل�صابئة املندائيني ومنهم الفنان ال�شيخ ،على
الأق ��ل يف ت�صويره العاطف ��ي لتلك الروح يف
الف�ص ��ل الأول من كتابه ،فه ��و �شجّ ع القارئ على
ذل ��ك «يقال ان �أج ��دادي �أول �صابئ ��ة ح ّلوا يف تلك
البقع ��ة على خا�ص ��رة دجلة  ,قب ��ل ان ينعطف �إىل
قلع ��ة �صال ��ح ,يف نهاية القرن التا�س ��ع ع�شر» ،لكن
مث ��ل هذا الأمر مل يتم العتباري ��ن على ما �أظن ،فال
�صاحب ال�سرية خمل�ص كليا لالنتماء الديني ،وال
طائفته املندائية كانت ت�ؤمن بفكرة (الغيتو) ،فمن
خالل الكتاب �سنتعرف لي�س على عائلته ح�سب بل
على كث�ي�ر من ال�صابئة وه ��م يندرجون بان�سجام
ت ��ام يف احلي ��اة العراقي ��ة ،يوم كانت تل ��ك احلياة
�ضاجة بالكثري وتعد بالأكرث.
يف الف�صل الثاين من كتابه ،ي�ضعنا يحيى ال�شيخ،
يف �ص ��ورة ن ��ادرة املالمح ملدنية العم ��ارة ،1953
ح�ي�ن انتقل �إليها م ��ع العائلة� ،ص ��ورة قد ال يعرف
تفا�صيله ��ا الغنية املر�سومة ب�ص ��دق و�أناقة ،حتى
�أبناء املدينة ممن ول ��دوا فيها وعا�شوا بعد عقود،
فثمة ح ��وادث مركبة� ،أق ��وام و�سيا�س ��ات ،كني�سة
وم�صائر غريبة� ،صورة الأب وهي تته�شم� ،صورة
العائلة وهي تتبدد .املدينة هنا قرينة الوعي الذي
�أ�ش ��ك �أن ال�شي ��خ كان �سيقاربه ل ��و ظل م�صريه يف
حدود قريت ��ه « اللطالطة» ،ففي املدينة كانت هناك
�سينم ��ا ،و�أبط ��ال �أ�سطوريون ،وكت ��ب ،و�سيا�سة
و�أفكار ،وول ��ع بالر�سم ،واحتدام فكري وتطلعات
عقلي ��ة مبك ��رة لكنها عميق ��ة وتنبع ��ث �أ�سئلتها من
بيئتها املحلية.
خروج �إىل ممرات ف�سيحة ..موجعة
�أ�ش�ي�ر �إىل م ��ا كنت قد تو�صل ��ت �إليه ب�ش� ��أن غياب
االنتم ��اء الدين ��ي املح� ��ض ،عند �صاح ��ب ال�سرية،

فيقول يف ف�صل
اخل ��روج «ق ��ررت اخل ��روج م ��ن البالد يف
نهاي ��ة  77وال�سفر �إىل رو�سي ��ا  ,بعد زواجي بعام
و�أربع ��ة �أ�شهر .خروجان يف �آن واحد :خروج من
الدي ��ن ,فزواجي من م�سيحي ��ة يف الكني�سة يعني
�إق�صائي عن دين ال�صابئة ,وخروجي من الوطن.
ال وقت للتفك�ي�ر الطويل يف مفرتق الطرق .املكان
�ضي ��ق والزمان ق�ص�ي�ر ,ف�سافرت وح ��دي وتركت
زوجت ��ي يف �شهره ��ا ال�ساد� ��س .بعد �أربع ��ة ا�شهر
ا�ستقبلته ��ا يف مط ��ار مو�سك ��و ويف ح�ضنها طفلة
ذات �أربعني يوما .مل نعد للوطن حتى اليوم».
خ ��روج من الوط ��ن ،خروج م ��ن الدي ��ن ،وخروج
�آخ ��ر من الفكر ال�سيا�سي ال�ضي ��ق �أال وهو احلزب
(ال�شيوعي) فيقول « يف نهاية  87مت ت�أ�سي�س كلية
لفنون يف طرابل�س الغرب .كانت فر�صة تنا�سبني
وتبعدين عن عادات العمل و�ضائقة العي�ش (يومها
كان يعي�ش يف دم�شق) .وفر�صة �أي�ضا لرتك العمل
ال�سيا�سي واخلروج من خنادق احلزب .لقد تعبت
م ��ن تناق�ضاته ال�سيا�سي ��ة وانهيارات ��ه الداخلية ,
فاحرتم ��ت عقل ��ي و�أم�سكت بحيات ��ي وغادرت بال
رجعة».
خروج م ��ن الوطن ،خروج م ��ن الدين ،وخروج
من احلزب ،ولك ��ن �إىل �أين� :إىل ممرات ف�سيحة
ولكنه ��ا موجع ��ة ،حت ��ى و�إن ب ��دت ح�صيلته ��ا
م�شاغ ��ل فني ��ة ومعار� ��ض وجت ��ارب يف الر�س ��م
واحلف ��ر (الغرافيك) ومقارب ��ة ت�شكيلية خلامات
مث ��ل اللباد والري�ش ،فيقول «�آخر م�شغل هجرته
كان يف تون� ��س .كل م ��ا كان في ��ه ال ت�ستوعب ��ه

احلرائ ��ق� :صناديق من ري�ش الطي ��ور .كنت قد
جمعته ��ا مل�ش ��روع «الأغاين» ال ��ذي مل �أجنز منه
�إال �أربعة �أعم ��ال .ماليني من الأجنحة ال�صغرية
تركتها يف العراء تنفتخ فيها الريح».
هن ��ا حت ��ى يف توثيق ��ه لتفا�صي ��ل عمل ��ه الفني،
يكت ��ب ال�شيخ ب�شعرية عالي ��ة� ،أمل �أقل ان الكتاب
ه ��و ب�صدد االحتف ��اء بنقي� ��ض الرم ��اد؟ فاملقطع
ال�سابق ي�ؤكد ه ��ذا املعنى بامتياز الفت « ماليني
من الأجنح ��ة ال�صغرية تركتها يف العراء تنفتخ
فيها الريح» ،ذلك انه ي�أتي �شعريا بده�شة تنتمي
�إىل اجلمال ورع�شاته امل�ؤثرة.
ه ��ل و�صلن ��ا �إىل الرماد؟ ه ��ل و�صلن ��ا �إىل نهاية
�سريت ��ه ،ال �أظ ��ن :فال�شي ��خ يحيلن ��ا برباعة �إىل
الله ��ب قب ��ل ان ينته ��ي رم ��ادا ،له ��ب الطفول ��ة
والعي� ��ش وا�شتع ��االت الأمل والأم ��ل �أي�ض ��ا،
والرحيل الطويل ب�ي�ن املنايف(رو�سيا� ،سوريا،
ليبي ��ا ،الرنويج ،تون� ��س والأردن �أخريا) ولهب
ال�شيخ هو ال�شعر النقي حني يقول:
�إلهي �أمل تقل يل�:سالم عليك يوم تولد....
ها �أنا منذ الأزل تنه�شني �ضواريك
ت�سحلن ��ي عرب ��ات �شياطين ��ك يف �ساح ��ات املدن
امللعونة
دمعة واحدة مل تذرف من �أجلي� ..أنا ابنك
الهي �س ّكن قلبي
ودعني �أنام �إىل الأبد
وال توقظني.
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بلغ��ة أدبية صربعليها كاتبها كثري ًا كصرب رك��وة القهوة يخرج علينا يحيى
الشيخ بنص رسدي محبك ليشكل عوامل تبيح لنا الولوج لطقوس مندائية
كان دوم ًا محظور ًا علينا تقر ّبها و معرفتها.

في بهج��ة األفاعي ..يبي��ح لنا يحيى
الشيخ طالسم السحر المندائي
إيمان البستاني
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كل م ��ا خم ��زون يف الذاك ��رة من ما�ض ��ي وطن هو
�ص ��ورة �ش ��ارع النه ��ر املحت�ضن لدجل ��ة واملر�صع
بدكاك�ي�ن تثري البهج ��ة يق�صدها العر�س ��ان ل�شراء
امل�صوغ ��ات الذهبية و احتياج ��ات عاملهم اجلديد,
كن ��ا نح ��ج الي ��ه م ��رة او مرت�ي�ن كل ع ��ام  ,هن ��ا او
هن ��اك كان حم ��ل �صائ ��غ مندائ ��ي م ��ن ال�صابئة ,
هيئت ��ه تدل علي ��ه ال يخلو وجه �صاحب ��ه من حلية
رمادي ��ة و م�صوغات ف�ضي ��ة تفرت�ش واجهة املحل
الزجاجي ��ة  ,م ��ا ان تدفع الب ��اب ال�ضيق حتى جتد
نف�س ��ك يف دكان ا�ضي ��ق تنق�صه اال�ض ��اءة و يعلو
ال�ت�راب الطاولة الت ��ي تف�صلك ع ��ن ال�صائغ الذي
ميته ��ن ال�صمت اي�ض ًا  ,كان يقال لنا ه�ؤالء هم اكف�أ
من يقر�أ الطالع والنج ��وم ويكتب الطل�سم  ,نظرة
�سريع ��ة عل ��ى حمتوي ��ات املح ��ل من ف�ض ��ة ن�صفها
م�ص ��اغ لنا�س يعرفون ما يطلب ��ون  ,كنا نرتك هذا
العامل ال�سحري و نخرج خوف ًا و جه ًال منه
ام ��ا ان يبي ��ح لنا يحي ��ى ال�شيخ دخول ه ��ذا العامل
ونحن ابعد ما يكون عن الوطن ن�سكن قطب الكرة
االر�ضي ��ة �شما َال فهذا هو �سحر يحيى ال�شيخ الذي
يقب�ض على الأ�سرار والألوان والكلمات  ,ي�سحرنا
�أم ��ام لوحاته كم ��ا يف لوحات اللب ��اد مبحتوياتها
الأنيق ��ة من الري�ش واللب ��اد والكرافيك و ي�سحرنا
م ��رة اخ ��رى يف لغت ��ه ال�سردي ��ة يف �س�ي�رة الرماد
و�ساعة احلائط وبهجة الأفاعي...
وي�سحرنا النقاء يف �شعره حني يقول
�إلهي �أمل تقل يل�:سالم عليك يوم تولد....
ها �أنا منذ الأزل تنه�شني �ضواريك
ت�سحلن ��ي عرب ��ات �شياطين ��ك يف �ساح ��ات امل ��دن
امللعونة
دمعة واحدة مل تذرف من �أجلي� ..أنا ابنك

الهي �س ّكن قلبي
ودعني �أنام �إىل الأبد
وال توقظني
ومل ننفك من �سحره هذه املرة بطال�سمه و بخوره
 ,كل طل�س ��م يغري القارئ بالعمل به لوال ا�ستحالة
مواده...
الفن ��ان الت�شكيل ��ي الربوف�سور يحي ��ى ال�شيخ من
مواليد عام  1945يف قرية اللطالطة التابعة لقلعة
�صال ��ح يف العمارة مبحافظة مي�سان ،وت�أثر كثريا
بالبيئ ��ة التي ن�ش� ��أ فيها و�سط امل ��وروث ال�صابئي
املندائ ��ي� .أحب الر�سم منذ ال�صغر و�صقل موهبته
الفني ��ة بالدرا�س ��ة الأكادميي ��ة وتخ ��رج يف معه ��د
الفنون اجلميلة يف بغداد عام 1966
غادر العراق منت�ص ��ف ال�سبعينات حيث در�س يف
يوغ�سالفيا ال�سابقة وح�صل على �شهادة املاج�ستري
ع ��ام  ،1970وبعدها نال الدكتوراه من رو�سيا يف
 ،1984ث ��م انتق ��ل �إىل �سوري ��ا ،بعده ��ا �إىل ليبي ��ا
للعمل �أكادميي� � ًا يف �إحدى جامعاتها ،ثم �إىل عمّان
م�ؤقت ًا ومنها �إىل الرنويج حيث يقيم االن
ه ��و لي�س ابن العراق فقط ،بل هو ابن جميع املدن
التي عا�ش فيها
االرحتال ع ��ن «اللطالط ��ة» مغادرة للرح ��م الأول.
وال�ضاغ ��ط عليه دوم� � ًا ،و�إن مل ي�صرح ب ��ه �أحيان ًا
« بيتن ��ا يف اللطالط ��ة ال ي�شب ��ه بيت ��ا �آخ ��ر �سكنته
يف حيات ��ي وال �أي بي ��ت دخلته ،كما �أنه مل ي�أت يف
�أحالمي حتى هذه ال�ساعة »...لواله ملا كان طف ًال ,
هذا ما اباحه لنا يف �سريته «�سرية الرماد»
لكن ��ه يف �س�ي�رة الرماد مل يبح لن ��ا ب�أ�سرار ال�سحر
والطال�س ��م املندائي ��ة  ,ج ��اء عل ��ى ذكره ��ا ليغري
الق ��ارئ وي�صطاد ف�ضول ��ه  ,هذا ما ح�صل و تركنا
معلق�ي�ن ننتظر ان يديل باملزيد لكن ��ه وخز الرغبة
فينا و نف�ض الرماد عن باقي ال�سرية
يف بهج ��ة الأفاع ��ي  ,ي�أخذ يحيى ال�شي ��خ بالقارئ
من ي ��ده كما لو كان ��وا ذاهبني ملدر�س ��ة ويحكي له

ع ��ن هذه العوامل املقفلة  ,يدل ��ق كل الطال�سم حتى
حتت ��ار ماذا تختار لت�صل ��ح بها �شرخ حياتك  ,ميلأ
املكان برائحة البخ ��ور  ,يت�سلل لطق�س ايروتيكي
ال ينفع ان يك ��ون طق�سا يوميا بل هو حمرم كدغل
�سري
فنتازي ��ة ت�شكي ��ل ال�شخو� ��ص والأزمنة ه ��ي لعبة
يحي ��ى ال�شي ��خ يجيده ��ا يف ت�شكي ��ل م�سرح ��ي
لأج ��واء الرواية  ,يغدق �صف ��ة امل�سخ الغريب على
بط ��ل روايته  ,بهذا التو�صي ��ف يعلق الت�شكيل يف
الذاك ��رة هو عقاب الراوي لبط ��ل روايته و �صفعة
حقيقة لكل ما ال ين�سجم مع قوانني احلياة
بطله له ر�أ�س بوجه�ي�ن  ,وجه امامي و�سيم و�آخر
خلف ��ي دميم....عق ��اب يحي ��ى ال�شي ��خ لبطله جاء
خلطيئة مول ��ده و�ساقها لكل �أبنائه غري ال�شرعيني
يف بل ��دة العق ��م الت ��ي التج� ��أت الي ��ه ليحّ ولها اىل
طق� ��س كرنف ��ايل للخ�صب املحرم...ه ��ذه التوليفة
يف ر�س ��م ال�شخ�صي ��ة ه ��ي وم�ضة ذكية م ��ن قراءة
التاري ��خ � ,صاغها يحيى ال�شي ��خ ليتزن عنده بناء
الرواي ��ة وه ��ي معرفت ��ه بق�ص ��ة (ادوارد مورداك)
ال ��ذي كان ميل ��ك وجه�ي�ن حقيقي�ي�ن ،احدهم ��ا يف
اجلان ��ب الأمامي مثل كل الب�ش ��ر و�آخر يف اجلزء
اخللفي
ول ��د �إدوارد يف الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر م ��ن طبق ��ة
النب�ل�اء الإجنليزية وهو الوريث الوحيد «اللندية
الإجنليزية” (وهو لقب وراثي يف اململكة املتحدة)
والذي يت�شكل منه �صفوف النبالء الربيطانيني
وه ��و �أي�ض� � ًا �شاب مو�سيق ��ي �صاح ��ب موهبة فذة
وكان يت�س ��م بالذكاء احلاد ،لكنه انعزل عن احلياة
املجتمعي ��ة ع ��ن النا� ��س ،ورف� ��ض ال�سم ��اح لأح ��د
بزيارت ��ه حتى من �أهل ��ه املقربني .ي�ص ��ف الطبيب
ال ��ذي كان ي�شرف على عالجه ب� ��أن الوجه اخللفي
ه ��و رجل ب�ش ��ع� ,أم ��ا �إدوارد فكان يق ��ول �إنه وجه
�شيطان
كان ذل ��ك الوج ��ه الإ�ضايف يف اجله ��ة اخللفية من

ر�أ� ��س �إدوارد وجه� � ًا ذكي ًا وطريف ًا فق ��د كان الوجه
ي�ضح ��ك عندما يبك ��ي �إدوارد ،وتالح ��ق عينا هذا
الوج ��ه زوار �إدوارد وتتح ��رك ال�شفت ��ان دون �أن
ت�ص ��در �أي �صوت …فلم يكن ب�إم ��كان �أحد �سماع
ال�ص ��وت الذي ي�صدر عن ��ه غ�ي�ر �إدوارد الذي كان
يقول�”:أق�سم لكم �أن هذا الوجه مينعني من النوم،
لأن ذلك ال�شيطان ثرثار يهم�س طوال الليل”
و كان �إدوارد يدع ��و ذلك الهم�س بهم�س ال�شيطان،
وه ��و هم�س متوا�ص ��ل وال يتوقف عل ��ى الإطالق،
فق ��د كان ينط ��ق بعب ��ارات غريب ��ة ،دائم� � ًا م ��ا كان
يقول �إدوارد”:م ��ن امل�ستحيل على �أحد من النا�س
ت�صدي ��ق الكلمات التي كان ه ��ذا الوجه يرددها يل
با�ستمرار «لقد خلقت على هذا ال�شكل خلط�أ ارتكبه
�أجدادي” و ال �أدري ما هو هذا اخلط�أ”.
كان �إدوارد يتو�س ��ل لطبيب ��ه �أن يدم ��ر هذا الوجه
م ��ن ر�أ�سه حت ��ى �إذا �أدى ه ��ذا التدم�ي�ر �إىل موته،
و بالرغ ��م من العناية الفائقة الت ��ي وجهها له �أهله
وطبيبه اخلا�ص� ،سمم �إدوارد نف�سه وهو يبلغ من
العمر  23عاما ،و ترك ر�سالة يطلب فيها من طبيبه
اخلا�ص حتطي ��م ذلك الوجه ال�شرير قبل �أن يدفن،
ويق ��ول يف ر�سالت ��ه «ال �أري ��د �أن �أعي� ��ش م ��ع ه ��ذا
ال�شيطان يف قربي كما عا�ش معي يف حياتي»
لذا ر�سم يحيى ال�شيخ لبطل روايته نهاية تليق به
 ,ومل ين� ��س ان يحاف ��ظ على احلبل ال�سري لعالقة
الأم ب�أبنه ��ا كمدلول �صارخ على قد�سية العالقة يف
امل�شهد القاطع للأنفا�س لتفا�صيل موتها و دفنها اذ
جع ��ل �شاهد قربها متث ��ال القبلة لرودان  ,و زحف
الأب مب�شاع ��ره لالق�ت�راب م ��ن �أب ��وة رمزي ��ة وان
كان ��ت ممنوحة لربن�ص ذي اكمام كان يرتديه ابنه
الفحل حلظة رجمه باحلجارة.
يف بهج ��ة الأفاع ��ي  ,يفت ��ح لنا يحي ��ى ال�شيخ كنز
اجداده و ي�شاركنا �إرثه الثمني بال مقابل النه بكل
ب�ساطة قد �أحرق كل �أيامه و �سنينه ومل يعد يثريه
غري القلق....و بهجة الأفاعي.

من زمن التوهج

يحيى الش��يخ« ..طقوس عش��تار»
طاقة الينابيع في المنفى
متتع الديك بحضور يومي ورمزي يف س�يرة رماد يحيى الش��يخ وظل
فيها صاعد ًا ،معرب ًا عن طاقته الذكورية ،وقدرته عىل إيقاظ الجنسانية
لحظ��ة صياح��ه ،يف كل األوق��ات .وكان مثري ًا الس��تدعاء املرويات
املحفوظ��ة بذاكرة الكائن وهو يس��تحرض دور الدي��ك املتباهي يف
خليج املالئكة وس��ط عدد من الدجاجات ،ألنه الذك��ر املتوتر دامئ ًا،
ألن الفنان يحيى الشيخ ملتقط لرموزه من اليومي الشائع ،أو املألوف،
والبد للتش��كيل من رموزه الخاصة ،مع العل��م بأن ما يصلح برمزيته
يف النثـ��ر ،ممك��ن التوظيف يف التش��كيل وابتكار دالالت��ه الخاصة،
والجديدة.
ناجح المعموري
كان الطاوو�س مزدهي ًا بح�ضوره يف لوحة يحيى
ال�شي ��خ ،بدي ًال عن الديك .ان ��ه بديل جليل ،مهيب،
و�صاع ��د �أي�ضا لأن ج�س ��ده يف�ضي يف ما ينتج من
تخي�ل�ات يف ذهن املتلقي نحو ف�ض ��اء اجلن�سانية
�أي�ض ��ا .ان ��ه متح ��رك و�س ��ط �سكون ��ه ،مهيمن مبا
توف ��ر له م ��ن م ��كان يف اللوحة ،حتى حت ��ول كله
رم ��ز ًا ق�ضيبي ًا بوقفت ��ه املتغطر�سة ه ��و �شبكة من
�أل ��وان ،معلن ��ة ع ��ن ح�ض ��ور مع ��روف وم�أل ��وف
ورم ��زي كذل ��ك .ولأن ��ه ،ع�ب�ر احل�ض ��ور ،ينطوي
عل ��ى نوع من التك ��رر اجلن�ساين و�إع�ل�اء اجل�سد
مب ��ا ا�ستطاع عليه يحيى ال�شيخ ،ليجعل من نظام
الذكورة جما ًال ثقافي ًا ،اختزلته ال�صورة اخلا�صة
بالطاوو� ��س .وكان ج�س ��ده �ص ��ورة .ودائم� � ًا م ��ا
يف�ضي اجل�س ��د نحو ح�ضورات كثيفة ،وبو�صفها
�ص ��ورة� ،أو تنوع ��ات �ضرورية .وعل ��ى الرغم من
فرداني ��ة الطاوو� ��س يف اللوح ��ة� ،إال ان ��ه منت ��ج
للت�ص ��ورات الت ��ي �شغلت ف�ض ��اء ثقافي� � ًا وداللي ًا،
متوت ��ر ًا ،وحمف ��ز ًا ال�ستمرار العالقة م ��ع اللوحة
ومثلما قال فريد الزاهي :فاعلم انك خيال وجميع
م ��ا تدركه مما تقول فيه لي� ��س �إال خيال .فالوجود
كله خيال م ��ن خيال .....يرتب ��ط اخليال بالكرثة
واحلقيق ��ة بالواح ��د .وذلك ��م دلي ��ل لك ��ي يتمر�أى
الكث�ي�ر يف الواح ��د والواحد يف الكث�ي�ر من جهة
ولتغ ��دو املعرفة ممكنة من جهة �أخ ��رى .ومبا �أن
ح�ضرة اخلي ��ال تكون يف املنام ف� ��إن املعرفة تبع ًا
لذلك ال تتم �إال بالت�أويل� ،أي برد الكرثة اىل م�آلها،
�أي اىل الوحدة.
جند م ��ن هذا كله هيمن ��ة للطاوو� ��س الواحد ،مع
طغي ��ان ملا يحي ��ل �إليه من تخي�ل�ات كثرية مف�ضية
دالل ��ة اىل ذكوري ��ة معلن ��ة ع ��ن ك�ش ��وف الطاق ��ة
بانت�صاب رقبة الطاوو�س و�سكونها املتوتر وك�أنه
بتلك احلرك ��ة املخفي ��ة بال�سكون ي ��زاول وظيفته
اجل�سدية عرب الظاهر من رمزيته املت�شكلة ب�شبكة
�أل ��وان الري� ��ش ،الو�سيط ��ة يف ف�ض ��اء اللوحة مع
موج ��ودات ،مل تبتعد داللي ًا عن ما تثريه الأج�ساد
يف اللوحة.
وقف ��ة الطاوو� ��س املزه ��و ب�صعود ج�س ��ده و�سط
الآخر ،ليعلن عن « مكونات العالقة الب�صرية .بيد
�أن اجل�س ��د الرائي يكون هو نف�س ��ه ج�سد ًا مرئي ًا.
والعالقة الغرابية ب�ي�ن اجل�سد ال�شخ�صي وج�سد
الآخ ��ر تخ�ض ��ع ملجموعة م ��ن املح ��ددات املتعالقة
الت ��ي يتداخ ��ل فيه ��ا االنطولوج ��ي بالنف�س ��ي

باالنرثبولوجي ،مثلما قال فريد الزاهي.
ت�شكل ��ت عالق ��ة وثيق ��ة ب�ي�ن اجل�س ��د وال�صورة.
وه ��و كما قلن ��ا ـ اجل�سد ـ باعتب ��اره �صورة حازت
املهارة البنائية للوحة على طاقة فيها وفرة حرفية
مبدع ��ة ،للإعالن ع ��ن احل�ضور امل�ش�ت�رك لالثنني
وهم ��ا اجل�س ��د وال�ص ��ورة ....كالهم ��ا اخت�ص ��را
متام� � ًا الأ�ص ��ول املعرفي ��ة جلينولوجي ��ا الذكورة
والأنوثة ،بعنا�صرهما الثقافية املعروفة.
يحي ��ى ال�شي ��خ مب ��دع ،يت�سل ��ل دائم� � ًا للذاك ��رة
التاريخي ��ة ويلتق ��ط رم ��وز مروياته ��ا ،ويعي ��د
انتاجه ��ا ،باعتباره ��ا يومي ��ات قابل ��ة لال�ستدعاء
ورا�ضية بح�ضور ،يفتح لها منافذ نحو امل�ستقبل،
�أي باجت ��اه غ�ي�ر مع ��روف .وه ��ذا م ��ا نق ��ول عنه
بال�شعري ��ة يف اللوح ��ة .لي� ��س جت ��اور الأزمن ��ة
فقط ،بل ما ك�شف ��ت عن يوميات كانت ،وما زالت،
مدونة بال�صورة ،و�شحناتها ترقبها للتحرك نحو
املجه ��ول ب�إيح ��اءات عالماتي ��ة ،ودالالت الرم ��ز،
وح�ص ��ر ًا ،م ��ا �أنتجت ��ه وقف ��ة الطاوو� ��س ،ليعلن
ع ��ن خطاب ذك ��وري ،مهيم ��ن على ف�ض ��اء الإناث،
مثلم ��ا فعله ديك لطالط ��ة و�سط الإن ��اث .قلنا ب�أن
وجود الطاوو�س �صع ��ود للجن�سانية بني البغايا
املقد�س ��ات �أو كاهن ��ات الإلهة �أنان ��ا  /ع�شتار التي
اهت ��م بها الفنان يحيى ال�شيخ يف عدد من لوحاته
املعني ��ة بعقائ ��د طقو�س ال ��زواج املقد�س وحتدث
هو ب�شكل مركز عن ذلك ،ومتظهرت هذه اللوحات
�أك�ث�ر و�ضوح� � ًا يف كتاب ��ه الفني م�ب�ررات الر�سم
للطاوو�س ميثولوجي ��ا ذات ح�ضور حيوي ،لأنه
رمز ديني ،وكل ما يف الأديان له جذور �أ�سطورية،
فف ��ي املروي ��ات �أن الطاوو� ��س ن ��زل اىل الأر� ��ض
مع ح ��واء بعد طردها م ��ن الفردو�س .وباخت�صار
�شدي ��د ،ميث ��ل الطاوو� ��س رم ��ز ًا يف امليثولوجيا
االيزيدي ��ة ،انه ميث ��ل املالك الأك�ب�ر ،وهو الروح
الطاهرة لأنه يف�ضي اىل ال�شم�س الطاهرة داللي ًا،
كذل ��ك متظه ��ر ع�ب�ر الكلي ��ة والتكام ��ل يف الديانة
االيزيدي ��ة .و�أن ��ا اعتقد ب� ��أن عناي ��ة الفنان يحيى
ال�شيخ به تعبري عن طاقته اجلن�سية ،ووقفته بني
البغاي ��ا� ،إعالن عن ق ��درة فائقة الق ��وة وهو بذلك
متج ��اور مع الدي ��ك يف لطالطة وخلي ��ج املالئكة.
ه ��ذه اللوحة متث ��ل امت ��داد ًا للوح ��ات الت�شكيلية
املعني ��ة بعقائد اجلن�س املقد�س ،وتكاد تكون هذه
الت�شكيلة كلها ،جتربة منفردة ومتميزة يف منجز
الفنان يحيى ال�شيخ الفني.

�أ�ساط�ي�ر ال ��زواج الإله ��ي املقد� ��س منف ��ذة ب�شكل
خمتل ��ف ،فيه ابه ��ار ،و�إثارة مده�ش ��ة وتعلق قلق
ومل ت�ضعف ه ��ذه املوا�صفات على الرغم من تكرر
لوحات ه ��ذه التجربة التي فجرته ��ا عالقة ثقافية
متوترة بعد االنتهاء من قراءة كتاب الأ�ستاذ علي
ال�ش ��وك « اقانيم اللغ ��ة واال�سطورة « ومل ي�سرتح
يحي ��ى ال�شيخ اال بع ��د االنتهاء م ��ن اثنتي ع�شرة
لوح ��ة ،كر�ست بو�ضوح حا�ضر االحتفاء بالزواج
املقد�س بو�صفها طق�س ًا �سومري ًا ،له وظائف دينية
عديدة ،واخل�صب ابرز وظائفه احلياتية .وتبدت
ح�ض ��ورات ميثولوجي ��ة انتقل ��ت له ��ذه التجرب ��ة
م ��ن ف�ض ��اء �آخ ��ر ،واعن ��ي ب ��ه ملحم ��ة جلجام�ش
ومتظه ��رات �أخ ��رى جدي ��دة عرفتها بل ��دان �أوربا
ومل تك�ش ��ف مدون ��ات الف ��ن ال�شرقي ع ��ن ح�ضور
لها ،واعن ��ي بها فن الغروتي�س ��ك وكان ا�ستثماره
مهم� � ًا وحم ��رك ًا مل�ستوى ونوعي ��ة العالقة مع هذه
التجرب ��ة الرائدة ،واجلديدة كلي� � ًا يف ف�ضاء الفن
الت�شكيلي املت�سع واملتنوع كثري ًا .وتبدو يل هذه
التجرب ��ة ا�ستجابة �سريعة ـ كما قال يحيى ال�شيخ
ـ لكت ��اب الأ�ست ��اذ ال�ش ��وك ،لكنه ��ا انفتح ��ت عل ��ى
مرجعي ��ات �أخرى ،كان لها ح�ضور حا�ضر ،ح�سب
م�صطلح هايدجر.
مل يك ��ن الطاوو�س كا�شف ًا عن غطر�سة وخيالء� ،أو
كربي ��اء ،بل ه ��و في�ضان طاقة� ،ش ��ف عنها ج�سده
الرمزي ،املكون من �شبكة �ألوان ،لها �صفة داللية.
ت�أخ ��ذ املتلق ��ي ،ع�ب�ر معاين ��ة التفا�صي ��ل اللونية
الكث�ي�رة نح ��و �سحرية .ه ��ذا ما اوحت ب ��ه رواية
حجر ال�ص�ب�ر لعتيق رحيمي ع ��ن ازدواج ال�سحر
والدي ��ن ،من خ�ل�ال كتاب مقد� ��س وح�ضور ري�شة
الطاوو�س الرمزي ،و�ضعت فا�ص ًال بني ال�شفاهي
ودور الفت ��اة يف الرواية ،الن وظيفتها �شهرزادية
واعرتافيه ،وبني التدوي ��ن الذي �ستنجزه ري�شة
الطاوو�س الحق ًا باعتباره ��ا رمز ًا ق�ضيبي ًا ملون ًا،
هك ��ذا تفجرت غرائبيته ��ا بفعل الكائ ��ن الداليل /
الرمزي.
يف لوح ��ة « موم�س ��ات مقد�سة « زي ��ت على خ�شب
� 60×40أرب ��ع موم�سات يف اجل ��زء ال�سفلي من
اللوح ��ة ،وه ��و الأك�ب�ر ،وموم� ��س واح ��دة فق ��ط
يف اجل ��زء العلوي م ��ع ثالثة ق ��ردة .اثنان منهما
يرنوان لواح ��د يعلن تباهي ��ه بذكورته املنت�صبة
امللق ��اة عل ��ى ظهر املوم� ��س اجلاثية و�س ��ط مكان
مقد� ��س ،وحتما هو املعبد ،لأن مثل تلك املزاوالت

ال تك ��ون يف م ��كان غ�ي�ر دين ��ي ،لأن ��ه ـ اجل�س ��د ـ
مين ��ح الآخر طاق ��ة هيجان وقوة توت ��ر مت�صاعد
تدريجي� � ًا .وا�ستع ��اد الق�سم العلوي م ��ن اللحظة
جترب ��ة الغروتي�س ��ك الت ��ي ا�شرن ��ا لها قب�ل ً�ا وقد
در�سه ��ا باخت�ي�ن يف كتاب ��ه املو�سوع ��ي « �أعم ��ال
فران�س ��وا رابلي ��ه والثقاف ��ة ال�شعبي ��ة يف الع�صر
الو�سيط و�إبان ع�صر النه�ضة .يف اجلزء ال�سفلي
م ��ن اللوح ��ة� ،أرب ��ع موم�س ��ات ،يع ��اودن الت�أكيد
على الداللة الرمزي ��ة للعدد �أربعة وارتباطاته مع
امل ��كان وجهاته وجدران ��ه ،والعالق ��ة اخلفية مع
الإله انك ��ي ورم ��زه ال�سحري املع ��روف .واالهم
م ��ن كل ه ��ذه التفا�صي ��ل احل�ض ��ور الأول للع ��دد
�أربع ��ة يف جترب ��ة يحيى ال�شي ��خ والتي ارحتلت
معه اىل خلي ��ج املالئكة ،حيث الدجاجات الأربع،
وفحول ��ة الديك املحافظ عل ��ى موازنة وا�ستمرار
الطاق ��ة بعالقته اجلن�سية مع الدجاجات .وتكرار
ه ��ذا العدد يومئ لأ�ص ��ل مبكر يف ذاك ��رة العائلة
ومروي ��ات اخل�صوب ��ة الكث�ي�رة واملتك ��ررة عن ��د
�ضف ��ة النه ��ر ،حيث كان ��ت والدة الذك ��ر الأول يف
العائل ��ة و�س ��ط �أربع بن ��ات .ويالح ��ظ دور العدد
�أربع ��ة وما ينط ��وي عليه من رمزي ��ات كثرية يف
الثقافة والفكر العربي والإ�سالمي والتي �صعدت
ل ��ه من ح�ض ��ارات �سوم ��ر و�أك ��د وه ��ي تعلن عن
جت ��ددات ح�ضوره ��ا الروح ��ي يف جترب ��ة مبدع
قاوم عربه ��ا ق�سوة املنف ��ى وظ ��ل م�ستح�ضر ًا ما
يجع ��ل من الروح قوية ومقاومة االنهيارات التي
ترك� ��ض وراء املنف ��ى دائم� � ًا ،من هن ��ا كان يحيى
ال�شي ��خ يرمم مبا هو ثمني ف ��راغ لوحاته ،ويعيد
بن ��اء الروح اخلفية .الطاوو� ��س يف هذه اللوحة
الفح ��ل املوازي لدي ��ك لطالطة واملالئك ��ة ،قبل �أن
يذه ��ب ويجده هن ��اك .و�ستظل وقف ��ة الطاوو�س
مماثلة لرق�صة �صامته ،بعد فوز مبعاينة الأج�ساد
الأنثوية الأربع.
لق ��د �أعل ��ن ه ��ذا الفح ��ل املتباهي بوف ��رة اجل�سد،
عن دميومة ح�ض ��ور طق�س الإلهة �أنانا  /ع�شتار.
وهو طق�س متنوع انفت ��ح على عديد من الرموز،
اعتق ��د ب�أنه ��ا حتتاج من ��ا عودة للحفر ع ��ن ذاكرة
اال�سط ��ورة وعقائ ��د وطقو� ��س الفاع ��ل الدين ��ي
وامليثولوجيا املت�سعة ،انها جتربة جديدة ،جاءت
لن ��ا مثقلة باملعرفة والثقاف ��ة .وهذا ما متظهر عن
اثنتي ع�شرة لوحة وهي كافية لكي ن�ستمر الحق ًا
بالقول عنها وتعريف الآخر بها.
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من زمن التوهج

يحي��ى الش��يخ ينثر رم��اده في
فضاء الفن

من زمن التوهج

يحي��ى الش��يخ :األس��لوب قــب��ر
واســـع للفــــنان
الرسام العراقي :األصالة هي أن تكشف لغة جديدة
حوار :علي المندالوي

فاطمة المحسن
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الفنان التشكييل العراقي يحيى
الشيخ ،أنتج منذ الستينات أعام ًال
بدت عىل قدر من االختالف مع
السائدّ ،
وشكل مع فائق حسن
الفنان املتميز الذي رحل مبكر ًا،
ما يشبه الثنايئ فيام قدماه من
مقرتحات جاملية لفن الكرافيك.
أصدر هذه املرة مدونات حياته
الشخصية يف كتاب عنوانه
«سرية الرماد» وعربه مينح
متابعيه فرصة موازية يف اختبار
حياة تقف عىل الضفة األخرى
لفنه البرصي .يقرتب الشيخ من
قوة التعبري والدقة يف العودة
إىل محطات حياته وسرية الفن
التشكييل يف العراق ،حني غادر
قبل أربعة عقود ،وكأن هذا
البعاد قد جعله أكرث رهافة يف
التقاط تلك املسرية املضنية
التي طاف فيها بالد اللهّ ،
مذ
خرج من قريته «اللطالطة»
الصابئية املندائية التي تقع عىل
ضفاف نهري يف أقىص الجنوب،
حتى استقراره األخري يف الرنوج.
رحلة يصحبنا بأدبية تعبريه،
وذكائه يف التقاط زوايا التناول
وطرقها ،عدته حصيلة واضحة
من قراءاته التي تختزن خربة
التواشج بني أنواع الفنون .ويك
يحدث ما يشبه املفارقة يقول
لقارئه:

«ف�شل ��ت يف �أن �أ�صب ��ح كاتب ًا» وه ��ذه اجلملة ت�ؤكد
هاج�س ًا من هواج�س ��ه وهو يخو�ض مغامرة جمع
فيه ��ا �شتات العوامل الراحل ��ة يف ذهن فنان جتاوز
ال�سبع�ي�ن ليجع ��ل منه ��ا مروي ��ات خب�ي�ر باحلياة
والأف ��كار وال�ص ��ور .لع ��ل الكت ��اب ب�أكمل ��ه عبارة
ع ��ن �سياح ��ة يف ع ��امل ال ��كالم امل ��دون ،فالت�شكيل
ف ��ن ال�صم ��ت واخت ��زال املعنى ك ��ي يجاب ��ه النظر
ويحاور معنى الب�صرية ،يف حني تدوين املرئيات
والعواط ��ف والأف ��كار وانتقالها م ��ن ال�صورة �إىل
اللغ ��ة ،ي�صبح عبور ًا طق�سي ًا نح ��و طرائق جديدة
يف التخاطب والإف�صاح.
ي�ض ��ع �سكيت�ش ��ات حلي ��اة مبع�ث�رة ب�ي�ن الر�س ��م
والكرافي ��ك وال�س�ي�ر ع�ب�ر الطرق ��ات ،فه ��و م�شا ٌء
كم ��ا يقول ،يخاط ��ب نف�سه و�أف ��كاره خالل �سريه.
توق ��ه للت�أم ��ل يف الف ��ن الت�شكيل ��ي ويف فن ��ه على
وج ��ه اخل�صو�ص ،حاول ��ه يف ه ��ذه ال�سرية ويف
جمموع ��ة كت ��ب ن�شره ��ا م�ؤخ ��ر ًا ،وه ��ذا امل�سع ��ى
ب ��د�أ لديه من ��ذ وقت مبكر وعلى وج ��ه اخل�صو�ص
فيم ��ا كتب ��ه يف ال�سبعين ��ات والثمانين ��ات .و�ضع
الروائي ل� ��ؤي حمزة عبا�س مقدم ��ة وافية للكتاب
ت ��دور معظمها حول معنى كتابة ال�سرية وتن�شيط
خميل ��ة الذاك ��رة ،وه ��و يعت�ب�ر ه ��ذا العم ��ل« :يف
مقدمة م�ؤلف ��ات ال�سرية الذاتية يف الأدب العراقي
احلديث».
يربز الن�صف املخفي من حياة ال�صابئة املندائيني
يف كت ��اب ال�شي ��خ ،وتختفي �أو ت ��كاد معاناتهم يف
عامل �إق�صائي مثل العراق ،رمبا لأن �صاحب الن�ص
عا�ش ف�ت�رة الت�آخي احل�ض ��اري �أو �صعود خطاب
الي�سار الذي ال يعب�أ بفك ��رة الأقليات والأكرثيات،
�أو �أن حياته ال�شخ�صية والعائلية مل ت�صادف مثل
تلك املعاناة ،فهو عندم ��ا ي�ستذكر �صباه ي�سرت�سل
ببداهة« :ال عوز وال جوع وال خوف يهددين ،فمن
�أي ��ن ت�أتي الأ�سئلة ل�صبي مثلي» وهذه نظرة تعزز
االعتق ��اد عند قائلها بتجاوزه ذاته �إىل ما هو �أبعد
منها ،ولكن الزمن امل�ساواتي ال ميكن تعميمه على
تاريخ عا�شته القرى النائية التي ت�سودها الأمية.
ال�صابئ ��ة املندائي ��ون م ��ن �س ��كان البل ��د القدام ��ى
و�أ�صحاب عقيدة غنو�صية ،بقايا تلك الإرها�صات

املندث ��رة للديان ��ات التوحيدية .متي ��زوا بني نا�س
العراق اجلنوبيني ،بجمال اخللقة وحُ �سن الطباع
و�ض ��رب من طقو�س التعميد املوغل ��ة بالقدم ،هذه
الطقو� ��س جعل ��ت عالقتهم م ��ع املاء ال ف ��كاك منها.
بحثوا على �أطراف �أهوار العراق و�أنهاره الكثرية
ع ��ن م�ستوطن ��ات ترتب ��ط بالقرى وامل ��دن القريبة
بتبادل امل�صالح ،فهم �صاغة و�ص ّناع مهرة� ،أتاحت
لهم احلي ��اة املدينية للع ��راق يف خمتلف الع�صور
�أن ي�ب�رز منه ��م ق ��ادة وعلم ��اء وفنان ��ون ،و�ش�أنهم
�ش� ��أن امل�سيحيني واليه ��ود والإيزيدي ��ن وال�شبك،
كلما ينح�سر التمدين �أو ترتاجع الأفكار الطليعية
يدفعون الثمن.
يقف ال�شيخ يف ه ��ذا الن�ص عند حمطات مهمة من
�سرية العراق ،ولكنه ي�سلط حزمة �ضوء ق�ص�صية
عل ��ى حياة �شبه �سري ��ة عا�شها �أبن ��اء ملته ،و�صدر
عنه ��ا م�ؤلف ��ات قليل ��ة ويف مقدمته ��ا كت ��اب عزي ��ز
�سباه ��ي الأب ��رز يف هذا الب ��اب «�أ�ص ��ول ال�صابئة
ومعتقداته ��م الدينية» .ولكن عر� ��ض ال�شيخ الذي
يقدم فيها نف�سه وعائلته ي�ؤطر تلك البيئة بحميمية
الذكرى ون�سغ احلياة« :م�شروعي الذي ا�ستهلكته
يف ا�ستيع ��اب الع ��امل وفه ��م الآخري ��ن» ،وم ��ع �أن
الإ�ض ��اءة الق�ص�صي ��ة تبق ��ى تبح ��ث ع ��ن الهويات
الناق�صة ،فالهوي ��ة كما يقول ال�شيخ تبقى متبّدلة:
«ال�شك يكمن يف بنية الهويات مهما بلغت نقاوتها»
ولعل هذا الكتاب عودة ال�سرتداد تلك احلياة التي
خ ّلفه ��ا وراءه عندم ��ا غادر الع ��راق :هوية الوطن
والطائف ��ة واالنت�س ��اب احلزب ��ي .الأوىل برحيل ��ه
ع ��ن بلده والثانية بزواج ��ه يف الكني�سة ،والثالثة
بخروجه م ��ن احلزب ال�شيوع ��ي ،ولكنه يبقى يف
�شك من �أمر كل تلك االنتقاالت« :كان اخلروج منها
طوي ًال و�شاق ًا ومعذ ّب ًا ،ومل ينته بعد ،يف احلقيقية
ال �أرغب فيه».
يحيى ا�سم مبارك عند ال�صابئة وهو لأحد �أنبيائهم
الأ�سا�سيني ،ولأن الطف ��ل ولد كما يقول يف �أقد�س
�أي ��ام ديانته ��م� :أي ��ام اخلل ��ق ،فق ��د كان ��ت مهمت ��ه
امل�ساهمة مع الكهنة يف التعميد على �ضفاف الأنهار
وك�سر ج ��رار الزروع ملباركة العري� ��س وا�ستقبال
ي ��وم الفرح ،كم ��ا كان عليه �أن ي�شه ��د نحر الطيور

عل ��ى �ضف ��اف الأنه ��ار .مهم ��ات ع�س�ي�رة مار�سه ��ا
الولد املب ��ارك و�أطل الكاتب عربه ��ا على باب بقي
موارب ًا يف حياة ال�صابئ ��ة املندائيني ،ولكنه يقدم
�أجمل الف�صول حني يكت ��ب عن قريته الأوىل التي
ت�شف فيه ��ا الكلمات وتتوهج الذاكرة الرومان�سية
لتك�ش ��ف ع ��ن ع ��امل بدئ ��ي يع ��ج بامل ��اء وال ��زروع
والطي ��ور واحليوانات التي ت�صاح ��ب النا�س يف
البي ��وت وامل ��زارع .ير�س ��م خريطة امل ��كان وي�ضع
معامل ت�ضاري�سه« :ال�ش ��ارع الأطول �شارعنا ،يبد�أ
من جرف النهر احلاد وميتد بعيد ًا ،ي�شطر املقربة
ن�صف�ي�ن ويختفي يف �أفق مرتب .بيوت الكهنة� :آل
زه ��رون و�أهلهم (االر�ستقراطي ��ة الدينية) واملعبد
اخلا� ��ص بهم (املندي) تط ��ل على النه ��ر .العوائل
الأقل حظ ��وة (النجارون واحلدادون) على تخوم
املق�ب�رة من اخلل ��ف .عربها كنا ن ��رى القادمني من
بعي ��د .امل�ساف ��ة املك�شوفة تبدد املفاج� ��آت» .وهكذا
مي�ض ��ي يف ا�ست ��ذكار انتقاالت عائلته م ��ن القرية
ال�صغ�ي�رة �إىل «العم ��ارة» ث ��م بغ ��داد ،ون�شاط ��ه
احلزب ��ي يف �أكادميي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة ،فيق ��دم
�ص ��ورة العا�صم ��ة واملدين ��ة اجلنوبي ��ة يف زمنني
ّ
التح�ضر
خمتلف�ي�ن ،ولكنهم ��ا يلتقيان حول فك ��رة
الت ��ي طالت حتى الق ��رى النائي ��ة يف اخلم�سينات
وال�ستين ��ات .ي�سهو وهو يتذك ��ر �سرية املنفى عن
عائلت ��ه ال�صغ�ي�رة وزوجت ��ه الت ��ي �صاحبت ��ه تلك
الرحل ��ة ،يف حني تربز �صورة املكان الفني لتطغى
على اجلزء الثاين من الذكريات.
يتوق ��ف يحي ��ى ال�شي ��خ عن ��د مراح ��ل ال�سج ��ن
والن�ضال وعامل يت�سع للأب املهاجر �إىل البحرين،
والأم الت ��ي ت ��رى الأ�شياء رغم عماه ��ا ،و�ستوديو
الفن ��ان املتن ّق ��ل عرب الق ��ارات ،والأماك ��ن امل�أهولة
بالري� ��ش وال�ص ��وف والكانفا� ��س ،واحلان ��ات
والطرق البحرية .يتع ��ب امل�ؤلف يف ف�صل الكتاب
الأخ�ي�ر ،ف�سي�ستبدل الق�ص بال�شع ��ر ،مقاي�ضة من
ي�صغ ��ي �إىل تردي ��دات الول ��د املب ��ارك ال ��ذي كانه،
ومتتم ��ات ك ّه ��ان الق ��رى البعي ��دة ،وخري ��ر مي ��اه
ال�سواق ��ي ،وطني مطواع �صن ��ع منه يحيى ال�شيخ
�أول مبتكرات فنه.

عن جريدة الريا�ض

يف معر�ض ��ه االخ�ي�ر الذي اقيم عل ��ى قاعة الكوفة
و�س ��ط العا�صم ��ة الربيطانية لن ��دن فاج� ��أ الفنان
يحي ��ى ال�شي ��خ املطلع�ي�ن عل ��ى جتربت ��ه الفني ��ة
الغني ��ة التي تكاد تقرتب من ن�صف قرن من الزمن
بخ ��روج الف ��ت عل ��ى التقني ��ات الت ��ي ع ��رف بها،
واخلامات التي ا�شتغل عليها يف بغداد ومو�سكو
وطرابل�س ،واخريا يف منفاه املريح يف الرنويج،
حي ��ث اكت�شف خامة جتربت ��ه اجلديدة التي اطلق
بها �صيحة روحه امللونة .هنا حوار معه:
* ملاذا ال�صوف؟!
ـ ب�ي�ن اللوح ��ة التقليدية وامل�شاه ��د م�سافة ،وهذه
امل�ساف ��ة مل توج ��د ب�سب ��ب مو�ض ��وع اللوح ��ة �أو
ا�سلوب ر�سمها ،وامنا ب�سبب مادتها غري املعروفة
لدي ��ه ،فخام ��ة اللوح ��ة تق ��ف حائ�ل�ا دون الفته ��ا،
وبالنتيج ��ة ف�إن اللوحة حتولت اىل �سطح م�ستبد
مبادت ��ه .يف ال�صوف الفة ،وعالق ��ة االن�سان بهذه
امل ��ادة ل�صيق ��ة ،فه ��و ي�ستعملها يف ملب�س ��ه وبيته
وبيئت ��ه .انه ��ا م ��ادة طبيعي ��ة تعل ��ن ع ��ن نف�سها،
وتك�ش ��ف عن خ�صو�صيتها يف اللوحة كما لو انها
�شكلت نف�سها بنف�سها.
ان ازم ��ة الفن ��ان الدائم ��ة ه ��ي :ب�أية لغ ��ة ي�صوغ
اف ��كاره ،ويف اعمايل اجلدي ��دة (�إ�شراقات) تركت
للخي ��وط املغزولة احلري ��ة يف التداخل والت�شكل
عل ��ى عك�س اجلرافي ��ك ،حيث كان عل � ّ�ي ان اخرج
اال�ش ��كال عن ��وة م ��ن �سط ��ح املع ��دن ث ��م معاملتها
باالحما� ��ض واملواد االخرى الح�صل على اللوحة
م ��ن خ�ل�ال االحب ��ار امللون ��ة الت ��ي تنق ��ل ال�ش ��كل
املحفور اىل الورق من خالل ال�ضغط.
يف ه ��ذه العملية جانب كبري م ��ن امليكانيكية التي
تنعك�س على �شكل اللوحة ،وهو ما بد�أت بالنفور
منه.
ولذل ��ك ،وعندم ��ا وقعت عين ��اي على م ��ادة اللباد
ال�صوفي ��ة يف الرنوي ��ج ،حي ��ث اقي ��م وادر� ��س
الفن،ادركت ب�أين وجدت �ضالتي ،وبالفعل حققت
�أول اعمايل بهذه املادة قبل ت�سعة �أ�شهر فقط!
* ولك ��ن اال ت ��رى ب� ��أن اخت�ل�اف اخلام ��ة انحرف
ب�أ�سلوبك يف الر�سم؟!
ـ انا ابحث ع ��ن اجلمال ،وا�صنعه .فكرة اال�سلوب
ه ��ذه مل اه�ضمه ��ا حل ��د الآن ،واعتق ��د ب�أن ��ه ق�ب�ر
وا�س ��ع للفن ��ان! ه ��ذا ال يعن ��ي ب� ��أين انك ��ر وجود
بع�ض الثوابت ،لكن ذل ��ك مل مينعني من ان اكون
جتريدي ��ا ،وتعبرييا ،وواقعيا .خال�صة القول :مل
امنع نف�سي من عمل ما ي�ستهويني.
اذك ��ر ب� ��أين كتب ��ت يف معر� ��ض التق ��دمي لأح ��د
معار�ض ��ي يف ليبي ��ا ع ��ام �« :1996أن ��ا واقعي مل
ي�ؤط ��رين الواق ��ع بتفا�صيله ،وتعب�ي�ري تخل�ص
م ��ن ت�شنج ��ات التعبريية و�ضجيجه ��ا الداخلي،
و�سريايل فق ��د الثقة ب�أح�ل�ام ال�سوريالية» .لهذا
اعتقد ب�أين فنان لع ��دة �صفات ،واحدى �صفاتي
اح�سا�س ��ي العمي ��ق ب� ��أين مم�سو� ��س بال�شع ��ر،
ورمب ��ا لهذا ال�سبب ابني بع� ��ض اعمايل الفنية
كما تبنى الق�صيدة.
* ق�ضي ��ت �شط ��را كب�ي�را من حيات ��ك يف �شمال
افريقي ��ا ،وحتدي ��دا يف ليبي ��ا .كي ��ف وج ��دت

انعكا� ��س البيئ ��ة اجلدي ��دة عليك ،وعل ��ى جتربتك
الفنية؟!
ـ وف ��رت ليبي ��ا يل امكاني ��ات كب�ي�رة لع ��ل اواله ��ا
امكانية ان اكون كادرا علميا يف احدى جامعاتها.
وكفنان وفرت يل عزلة كنت ب�أم�س احلاجة اليها،
وكمن ��اخ وبيئ ��ة و�ضعت ليبي ��ا الكيان ��ات البيئية
كلها حتت عيني كما لو كانت حتت ميكرو�سكوب.
ويف هذا املن ��اخ انتجت جمموعة «ذاكرة الع�شب»
التي و�صفت ب�أنها بحث يف النبات .يف ليبيا زرت
ال�صحراء بك�ث�رة ،خا�صة منطقة غدام�س ،وهناك
جتلت يل احلكمة ال�صينية التي تقول «كن بديهيا
تلق بك البديهة».

* جترب ��ة يحيى ال�شي ��خ الفنية ج ��زء من جتارب
الفنان�ي�ن العراقيني ،كيف تقي ��م االجناز الب�صري
العراقي احلديث.
ـ ات ��ك�أ الكثري م ��ن الفنانني العراقي�ي�ن املعا�صرين
عل ��ى موروث م ��ن �سبقه ��م م ��ن الفنانني ال ��رواد،
وال اعن ��ي به ��ذا اجلان ��ب ال�شكل ��ي له ��ذا املوروث
احلدي ��ث ،وامن ��ا اجلان ��ب الفل�سف ��ي والفك ��ري
للف ��ن العراق ��ي� .آخ ��رون ا�ستفادوا م ��ن وجودهم
يف اخل ��ارج ،وا�ستطاع ��وا ان يعمق ��وا جتربته ��م
ال�شخ�صي ��ة .ومن خ�ل�ال متابعتي لتل ��ك التجارب
اج ��د ب�أنهم حمل ��وا ا�صالتهم معه ��م ،وعربوا عنها
ب�أ�شكال خمتلفة.
* ماذا تق�صد بالأ�صالة؟
ـ اعن ��ي به ��ا ع ��دم ال�سق ��وط يف ال�شائ ��ع م ��ن
التج ��ارب املتداول ��ة ،وحم ��ل التقالي ��د الت ��ي
�آم ��ن به ��ا الفنان� ،س ��واء كان ��ت موروث ��ة �أو
م ��ن ابتداع ��ه اخلا�ص ،ولكنها ال ب ��د ان تكون
م�ؤط ��رة بال�صدق ،وبكل ما يرب ��ط هذا الفنان
ـ االن�س ��ان بوعي ��ه وتاريخ ��ه وج ��ذوره .وهنا
ال ب ��د م ��ن التنبي ��ه اىل ان من ال�سذاج ��ة القول
ب� ��أن الفنان نق ��ي ،فالفن ��ان اال�صي ��ل باعتقادي
ه ��و الفنان ال ��ذي يعلن ع ��ن ينابيع ��ه ،اال�صالة
لي�س ��ت ان تكون جديدا كل اجل ��دة ،اال�صالة ان
تكت�شف لغة جديدة جت�سد بها اال�صول ال�سابقة.
التقوقع يف احل�ضارة التي تعي�شها فيه �شيء من
ال�شوفينية.
* وم ��اذا عن التجارب الالفت ��ة يف الفن الت�شكيلي
العراقي والعربي؟

ـ هن ��اك جتارب ا�ستندت اىل مواد مل يتعرف عليها
الفن العراقي املعا�ص ��ر ،هذه املواد فجرت طاقات
الكث�ي�ر م ��ن الفنانني ،لك ��ن بع�ضهم �سرقت ��ه املواد
اجلدي ��دة ،والبع� ��ض الآخ ��ر ا�ستط ��اع ان يوازن،
لك ��ن التجارب اجلديدة ب�شكل ع ��ام م�شرفة ،وهي
بعيدة عن �شراك ال�سوق الر�أ�سمالية.
واذا تو�سعن ��ا عربيا ،ف�إننا ن ��رى ب�أن الفن العربي
ظ ��ل رهين ��ة للو�ض ��ع االجتماع ��ي وال�سيا�سي يف
املنطق ��ة .ه ��ذا الو�ض ��ع عرق ��ل وطم� ��س مواهب،
وغ�ي�ر م�صائر فنان�ي�ن وحجب امكاني ��ات ،وعطل
طاق ��ات كب�ي�رة ،وال �شك ب� ��أن ال ��دور االكرب يعود
لكرثة التناق�ضات وال�سل ��وب حكم الدكتاتوريات
اجلائرة.
* كي ��ف تنظر اىل ت�أثري العم ��ل الفني يف االن�سان
يف العامل العربي ،واي�ضا االوروبي؟
ـ االن�س ��ان العربي م�ضطهد وم�سلوب احلرية ،وال
يكاد يج ��د لقمة العي�ش ،مثل هذا االن�سان ال ميكن
ان تتوف ��ر له ال ��روح النقي ��ة لكي ي�ستقب ��ل العمل
الفن ��ي ،وان توف ��رت ل ��ه الفر�صة مل�شاه ��دة اعمال
فنية .العم ��ل الفني يحتاج لال�سرتخ ��اء .املواطن
االوروبي ت�أ�س� ��س ح�ضاريا وثقافيا ،وا�شاع الفن
يف احلي ��اة العام ��ة ،وهو بالت ��ايل ي�ستقبل العمل
الفني ب�شكل �سل�س ،وال يجد ما يعيقه �سوى قدرة
ال�شراء.
* وما هو البديل؟
ـ البديل هو وجود العدالة االجتماعية ،وال انادي
بغري ه ��ذا لتفج�ي�ر الطاق ��ات االن�ساني ��ة املبدعة،
فلي�س معقوال ان نولد ومنوت حتت املق�صلة!
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من زمن التوهج

من زمن التوهج

يحيى الشيخ :أنا ابن الوجود الجائع ً
أبدا…
في الرسم والكتابة فهمت ذلك
ص�����ف�����اء ذي�����اب

دخل الفنان والكاتب العراقي
يحيى الشيخ الفن من أبواب
كثرية ،فبيئته األوىل كانت
منبع ًا لتلمس تفاصيل الطبيعة
واإلحساس بها ،لينتقل بعد
ذلك ويتتلمذ عىل يد رواد
الفن التشكييل يف بغداد،
خصوص ًا يف أكادميية الفنون
الجميلة التي تخرج فيها عام
 ،1966ليكمل بعدها املاجستري
يف الكرافيك عام  1970يف
يوغسالفيا ،والدكتوراه يف
علوم الفن من معهد البحوث
النظرية موسكو .1984
الشيخ املولود عام 1945
يف مدينة قلعة الصالح يف
العامرة جنوب رشق العراق،
ابتداء من عام 1972
أقام
ً
أكرث من  19معرض ًا شخصي ًا
واللباد
يف الغرافيك والرسم ّ
بني بغداد وموسكو وطرابلس
الغرب وتونس وتروندهايم
يف الرنويج ولندن ومسقط
وباريس ،إضافة إىل مشاركاته
العديدة يف بيناليات عاملية
منذ عام  :1969لوبليانا،
كراكوف ،وارشو ،بوينس
آيرس.
مل ِ
يكتف الشيخ بالرسم
وتقنياته العديدة ،بل دخل
لعوامل الكتابة ،رسد ًا وشعر ًا،
وهو بهذا يسعى لتعدد
شخصياته ،حسبام يقول..
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■ الر�س ��ام ،ال�شاع ��ر ،ال�س�ي�ري ،القا� ��ص…
�شخ�صي ��ات يتنق ��ل بينها يحيى ال�شي ��خ� ،أال يكفي
�أن تك ��ون �إحدى ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات؟ �أم �أن هناك
عط�ش ًا ال ترويه �شخ�صية واحدة؟
 �س�ؤال ��ك ينم عن �شك ب�إمكانية العي�ش ب�شخ�صيةواح ��دة… �أعجب! كيف ميكن الم ��رئ �أن يق�ضي
حياته ،بعقل واحد وروح واحدة؟ �أي حياة فقرية
وجافة و�شحيحة يق�ضيها هذا «الواحد»؟ البد �أنه
يكذب علينا ويدّعي ذلك خوف ًا من اتهامه بانف�صام
ُ
ال�شخ�صي ��ة� ،أو �أن تك ��ون �شخ�صيات ��ه املت�صارعة
مع بع�ضه ��ا تكذب على نف�سه ��ا ومل حت�سم �أمرها.
يف �أعماقي �أكرث من واحد مت�آلف ،متطامن ،متفق
مع نف�سه وم ��ع الآخرين� .إنه ��م يتبادلون الأدوار
ب ��دون �صراع ��ات وال �أمرا� ��ض .يف �آخ ��ر املطاف،
يف الأزم ��ات الداخلية ،ين�صاع ��ون حلكم احلياة.
حتى الله خلق الكون مباليني الأوجه ليكون فيها
جميع ًا ،وتكون فيه.
ال تكفين ��ي �شخ�صي ��ة واح ��دة! ال تكفين ��ي حي ��اة
واحدة! ال ي�شبعني �أ�سلوب واحد! رمبا ال يكفيني
موت واحد .يف جمموعتي ال�شعرية املعدّة للطبع
«�أتواط�أ مع نف�سي» قلت:
«ال � ُ
أعرف كيف �أعي�ش،
َ
ال �صورة واحدة يل،
ال � ُ
أعرف كيف �أموت،
َ
ال �صورة واحدة يل».
■ يف �سريت ��ك الذاتي ��ة «�سرية الرم ��اد» ،حاولت
�أن تق ��دم نف�س ��ك كفن ��ان بالدرج ��ة الأوىل ،كي ��ف
ت�ش ��كل ه ��ذا الفن ��ان با�ستع ��ادات م ��ن الذاك ��رة
و�س�ي�رة املكان� ..أين يكم ��ن االعرتاف كقيمة فنية
و�سردية يف ه ��ذه ال�سرية؟ وما الذي دفعك لكتابة
�س�ي�رة ذاتية يف الوقت ال ��ذي ت�شتغل عليه لإنتاج
ن�صو�ص �أخرى �شعر ًا و�سرد ًا؟

 بتو�صي ��ف ب�سي ��ط للكت ��اب ميكنني الق ��ول �إنهع ��ادة كتابة يومي ��ة قبل �أن يك ��ون فكرة كتاب…
وك�أنن ��ي �ألق ��ي حج ��ر ًا يف برك ��ة راك ��دة ،ات�سعت
الكتاب ��ة وكوّ نت كتاب ًا عن طفل كنت ��ه يوم ًا فكانت
ال�س�ي�رة مدخ ًال ل ��ه ،لكنها مل تكن معن ��اه الوحيد،
وال غر�ض ��ه .لهذا ت ��وارت �سريتي خل ��ف �أفكاري،
ومفاهيمي ،وحماوالتي ال�شعرية ،وجتربتي يف
الر�س ��م… و�أخري ًا خلف موقف ��ي الوجودي .يف
الكتابة كنت �أطارد �أرواح ًا �سكنتني يوم ًا.
«�سرية الرماد» لي�س كتاب� � ًا لت�أريخ �شخ�صي ،و�إن
وردت في ��ه �أرقام ل�سن ��وات و�أ�سم ��اء هنا وهناك،
فه ��ي جم ��رد �إ�ش ��ارات ورم ��وز ت�ش�ي�ر �إىل حق ��ب
تب ��دو كما لو �أنها ج ��اءت من �أزمن ��ة غابرة .لي�س
يف الكت ��اب و�ص ��ف للواق ��ع ،وحتى امل ��كان الذي
ا�ستقرت فيه الأح ��داث ،هو مكان �سحري �سرعان
م ��ا كنت �أغادره �إىل م ��كان �آخر .ذهبتُ يف الكتابة
�إىل م ��ا هو جوهري ،الأمر ال ��ذي مل يربر احل�شو
وال اجل�س ��ور .ومل �أك ��ن م�ضط ��ر ًا لال�ستجاب ��ة
لفرو� ��ض ال�ش ��كل .كان هم ��ي من�صب� � ًا عل ��ى م ��ا
ي�سح ��رين ويبقين ��ي يف ال�صمي ��م… ال�صمي ��م،
ال ��ذي ب�ل�ا مفاتي ��ح وال �أب ��واب وال ج ��دران ،لهذا
حتديد ًا جت ��د يف الكتاب الكثري م ��ن التجريد ،بل
جتريد خال�ص.
�أمام الكتابة واجهتني حقيقة الت�شظي والت�شرذم
الذي �سادت �سريتي .متام ��ا وك�أنني �أواجه خال ًء
�شا�سع� � ًا �أع�ث�ر فيه عل ��ى لقى ،و�إ�ش ��ارات مرور ما
زال ��ت �شديدة الو�ضوح متناث ��رة يف الأرجاء ،فما
كان من ��ي �إال �أن �أجمعه ��ا يف مكان �صغ�ي�ر .عملي ًا
�أفرغ ��ت ما يحيطني من �شواه ��د وعالمات تدلني
عل ��ى حيات ��ي وعل ��ى طريق ��ي يف البح ��ث عنه ��ا.
فاكت�شف ��ت حجم ال�ضياع الهائ ��ل الذي يحتويني.
مل يك ��ن مفاجئ ًا ،فاعرتفت بالف�شل يف �أول �صفحة

من الكتاب .الف�شل يف ا�ستعادة ح�سا�سية املا�ضي،
ا�ستع ��ادة الأ�صوات ،الروائح ،الألوان ،املناخ…
والنا� ��س .مل يب ��ق يف ذاكرت ��ي منه ��ا غ�ي�ر مع ��ان
جمردة ،ذكرى طعوم.
«�سرية الرم ��اد» �أ�س�ست لل�ضي ��اع� ،سجلته و�أكدت
علي ��ه ،عندما كن ��ت ب�أم�س احلاج ��ة �إىل عك�س ذلك
متام� � ًا .عندما نح�صي ما بق ��ى لدينا ،يعني �ضمنا
�أنن ��ا ن�سج ��ل م ��ا فقدناه و�ض ��اع �إىل الأب ��د .وهذا
م ��ا كان على «�س�ي�رة الرم ��اد» �أن تقوم ب ��ه ب�أمانة
تام ��ة .حاولت يف الكتابة كما �أح ��اول يف الر�سم،
�أن �أ�سح ��ب فكرت ��ي م ��ن منطقة الع ��دم �إىل منطقة
احلا�ضر ،غري �أن للحا�ض ��ر فرو�ضه وبنيته ،التي
ال ت�سم ��ح للمخيل ��ة �أن تبن ��ي الن�سي ��ان يف الزمن
احلا�ض ��ر .فاملخيل ��ة ،بطبيعته ��ا ،ت�شتغ ��ل عك� ��س
ال�ضي ��اع ،يف الوق ��ت الذي كن ��ت �أحت ��اج منها �أن
ت�شتغ ��ل مع ��ه ،وباجتاه ��ه ،لرت�سم ��ه بو�ض ��وح،
وحتدد حجمه و�سحنته .لقد كنت �أنفخ يف رمادي
بحث ًا عن جمرات اعتقدت �أين تركتها ورائي.
«�س�ي�رة الرم ��اد» :هي �س�ي�رة ذهن� ،س�ي�رة خميلة
عرثت عل ��ى ذاتها القدمية وه ��ي مبعرثة ،مقطعة
الأو�صال؛ يف مدن وبحار ،يف غابات و�صحارى.
وال �أدع ��ي �أن لدي �أهم منها ،لكن من حقي االدعاء
�أن �سريت ��ي احلقيقية ،الت ��ي �صنعتني ،هي خارج
ه ��ذا الكت ��اب ،وهي �سرية قل ��ب ،والقلب بطبيعته
بال ذاكرة.
■ بني رو�سيا و�سوريا وليبيا والرنويج ت�شظت
�أيام ��ك ،لكن ��ك �سعي ��ت للمِّها ب�أعم ��ال ع� �دَّة ،ر�سم ًا
وكتاب ��ة ،ما املكان الذي يعي� ��ش فيك وتعي�ش فيه؟
وكي ��ف لهذا امل ��كان �أن ي�ؤثر عل ��ى جتربة متنوعة
مثل جتربتك لينتج �أعما ًال مغايرة؟
 ما دمنا نتحرك ،نخ ��رج وندخل ،نقفز ون�سقط،يظل امل ��كان فراغ ًا متحرك ًا .الذاك ��رة وحدها تهب

الأماك ��ن ثباته ��ا وحيزه ��ا الفعل ��ي .له ��ذا نراه ��ا
�أك�ب�ر من حجمه ��ا عندم ��ا نتحدث ع ��ن طفولتنا.
نتح ��دث عنه ��ا كما نتحدث عن جن ��ة ال حدود لها.
�أي ظاه ��رة ن�ص ��دق :ظاهرة املكان عل ��ى الأر�ض
ب�أبع ��اده وقيا�سات ��ه ،زواياه و�أبواب ��ه اخل�شبية
البائدة ،الذي كن ��ا نتقافز فيه ونحلم� ،أم ذاكرته؟
كن ��ت يف طفولت ��ي �أعي� ��ش �أح�ل�ام يقظ ��ة �شديدة
الوط� ��أة ،حوّ ل ��ت امل ��كان �إىل حل ��م يق ��ظ .فت�شكل
يف حيات ��ي ب�أبع ��اد �أربعة :ط ��ول وعر�ض وعمق
وحل ��م .يف امل ��كان الأول تعلم ��ت معن ��ى امل�سافة
املباغتة واملخاتلة .املكان ظاهرة تظهر وتختفي،
تثب ��ت وتتغيرّ  .م ��كاين الأول كان �شا�سع� � ًا جد ًا،
ذا ن�صف�ي�ن ،واح ��د للب�ش ��ر ون�ص ��ف كان مراح� � ًا
للحي ��وان ،كانا يتداخ�ل�ان .مل �أكن �أميّز يف �أيهما
�أعي� ��ش و�ألع ��ب و�أغف ��و .م ��رة افتق ��دين �أهل ��ي،
وجدوين بعد عن ��اء نائم ًا يف ظل نخلة يف طرف
امل ��راح قريب ًا من الأبقار .لطامل ��ا كنا نن�سى الباب
فيهب الدج ��اج وتهجم العجول
بينهم ��ا مفتوح ًا؛ ُّ
ً
احلرة ال�سائبة واخلراف .كان كلبي كفيال ب�إعادة
نظ ��ام البي ��ت �إىل �سابق عه ��ده ،وكان ��ت الذاكرة
ع�سا� ��س امل ��كان اليق ��ظ يحمي جدران ��ه وزواياه
ونخيله وتراب �أر�ضه .هناك ت�أ�س�ست مفاهيمي،
و�أبع ��اد لوحاتي .م ��ن عنا�صر الطبيع ��ة ت�ش ّكلت
خامة �ألواين ولغتي.
■ �أقم ��ت �أك�ث�ر م ��ن  19معر�ض� � ًا يف الر�س ��م
والغرافي ��ك واللب ��اد ،وم ��ا زل ��ت ت�شتغ ��ل عل ��ى
تقني ��ات �أخرى… م ��ا ال ��ذي يدعو فنان� � ًا للعمل
ب�أكرث م ��ن تقنية؟ وكيف كان ��ت جتربتك مع جيل
ال ��رواد ال ��ذي تتلم ��ذت عل ��ى يدي ��ه يف �ستينيات
القرن املا�ضي؟
 يف الر�س ��م ،لي� ��س كم ��ا يف �أ�ش ��كال الإب ��داعالأخرى ،تكون للفكرة قدرة على الت�شكل بهيئات
متع ��ددة� ،أحيان ًا النهائية .ه ��ذا ي�ستعدي تقنيات
متع ��ددة الإمكانيات .ميكنك �أن تر�سم رج ًال بقلم
ر�صا�ص ،لكنه لن يعطي كل ما لديه فب�إمكانه �أن
يكون نحت� � ًا� ،أو بالألوان .ال �أرى تقنية واحدة
لديها �إمكانية ا�ستيعاب نهائية للوجود .وتبقى
ع ��ادات الر�سام وموا�ضيع ��ه ومزاجه النف�سي
والذهن ��ي وراء تع ��دد �أ�شكال ��ه التعبريي ��ة.
لطامل ��ا تعلق ��ت تقنيات ��ي بطبيع ��ة الأف ��كار
واملو�ضوع ��ات الت ��ي ا�شتغلت عليه ��ا .كانت
جتربت ��ي يف الل ّب ��اد (ال�ص ��وف امل�ضغوط)
ع ��ودة للم ��كان الأول ،لو�شائ ��ع ال�ص ��وف،
ورائحة الأغن ��ام ،للقرية الأم .جتربتي يف
الري� ��ش كانت ع ��ودة بجناح�ي�ن �شا�سعني
�إىل الب�ساتني الأوىل والأع�شا�ش.
تتلم ��ذت عل ��ى ي ��د �أه ��م رواد الف ��ن يف
الع ��راق ،فائ ��ق ح�س ��ن ،وعلى ي ��د واحد
م ��ن �أه ��م الكرافيكي�ي�ن البولندي�ي�ن،
روم ��ان ارمتوف�سك ��ي ،وعل ��ى يد واحد
م ��ن �أه ��م فن ��اين اجلداري ��ات ،فيكتور
الز�سك ��ي .وتعرفت عل ��ى خالد اجلادر
وجتربت ��ه عن قرب ،كم ��ا تعرفت على
جت ��ارب �آخري ��ن م ��ن ال ��رواد .كان ��ت
خربة جاهزة �ش ّكلت جانب� � ًا �أ�سا�سي ًا
يف وعي ��ي وجتربت ��ي اخلا�ص ��ة .ال
�أتخيل نف�س ��ي بدونها ماذا كان ميكن
�أن �أك ��ون! ب ��دون مبالغ ��ة بالتوا�ضع �أق ��ول �إنني

�صنيع ��ة كل م ��ن ع ّلمن ��ي وكل من ق ��ر�أت له ،وكل
�سم ��اء وقف ��ت حتته ��ا وكل �أر�ض وط�أته ��ا قدمي.
�أنا ابن الوجود اجلائع �أبد ًا .يف الر�سم والكتابة
فهمت ذلك.
■ قل ��ت �إن ��ك ف�شل ��ت يف �أن تكون كاتب� � ًا ،وهذا
يختل ��ف ع َّم ��ا ي ��راه الآخ ��رون ،وعل ��ى الرغم من
كالم ��ك هذا �إال �أنك بقيت �شغوف� � ًا بالكتابة� ،شعر ًا
و�س ��رد ًا� ..أين يكم ��ن الف�شل؟ وكي ��ف متكنت من
�أن حتافظ على روح لغتك وا�شتغاالتك الفنية يف
الوقت نف�سه؟
 يف «�س�ي�رة الرماد» �أكدت على ف�شلي يف تلم�سطريقي ال�ستعادة حيوية املا�ضي .حاولت جاهد ًا
�أن �أ�ص ��ل �إىل مناط ��ق م ��ا زال ��ت مل تب ��وّ ب نهائي ًا
يف الذاك ��رة ،مبعن ��ى مل ت�أخ ��ذ مكانه ��ا وحجمها
و�شكلها النهائي كذك ��رى ،كانت زئبق ًا ي�سعى �إىل
�شكل .وتالفي� � ًا للف�شل الذي كن ��ت �أخاف الوقوع
في ��ه� ،أعدت ت�شكيله ��ا وو�ضعها يف م ��كان ي�سمح
مب�شاهدتها بو�ضوح .كتبت يف ال�سرية�« :أو�ضح
الأح ��داث يتمو�ضع يف مكان ال يف�ضي �إىل طريق
ميكن الإ�شارة �إليه .هن ��ا �إ�شارة مرور ملقاة على
الأر� ��ض .لي�س يف نيت ��ي حتقيق �سلطت ��ي عليها
و�أرفعه ��ا لت�شري �إىل جهة ما .ه ��ذا يعني �أن �أبقى
حياله ��ا يف الع ��راء»… «لي� ��س يل م ��كان مف�ضل
�أعاين منه عمر ًا حمدد ًا .كالهما املكان والعمر

�أم�سيا حالة واح ��دة .ن�سخة �سلبية ملا كنت عليه.
كينون ��ة ما�ضية .كل ما دونته من يوميات� :أفكار
ور�سائ ��ل راح ��ت يف ت�صفيات ��ي للمرا�س ��م الت ��ي
هجرتها� .أ�ضعافه ��ا كانت التخطيطات وم�شاريع
الر�س ��م ،والكت ��ب .ثالث ��ة وع�ش ��رون مر�سم ًا يف
حيات ��ي ،كان ��ت م�أهول ��ة ب ��كل م ��ا �أح ��ب ،تركتها
ورائ ��ي� .أنق ��ذت منها ما كنت اعتق ��ده عزيز ًا وما
ميكنن ��ي حمله ،و�أهب للن ��ار وللآخرين ما عداه.
التفا�صيل ال�صغرية التي �صنعتني والتي لوالها
مل ��ا كنت .تل ��ك التي غرق ��ت يف ت�أمله ��ا وغبت عن
م ��ا �سواه ��ا .الوقائع العابرة الت ��ي �شكلت الزمن
احلقيقي حلياتي ،والأ�شي ��اء… الأ�شياء الوفية
ل�صمته ��ا التي ن�ضجت بينها� ،أي ��ن ميكن ،اليوم،
العث ��ور عل ��ى كل ذل ��ك؟ «اع�ت�رايف يف الف�شل هو
�إجابة على �س�ؤايل الأخري».
مواز للر�سم ،ففي ن�صو�صك
■ ال�شعر لديك عامل ٍ
ن ��رى الر�سام ال ��ذي ي�سعى لبناء لوح ��ة متكاملة
بالكلم ��ات ،ويف اللوح ��ة نقر�أ ن�صو�ص� � ًا مفتوح ًا
عل ��ى ع ��وامل ال تنته ��ي� ..أيهم ��ا ي�ضي ��ف للآخر:
الر�س ��ام �أم ال�شاع ��ر؟ وكي ��ف ميكن لر�س ��ام ما �أن
يبني لوحته ون�صه وي�ؤثثهما مع ًا؟
 ال �أخف ��ي علي ��ك �أن كليهم ��ا :الر�س ��ام والكاتب،�سيئا الطبع ،ا�ضطه ��د �أحدهما الآخر .يف الوقت
أم�س احلاجة للكتابة ،كان الر�سام
الذي كنت يف � ِّ
يدعي التفرغ للر�س ��م ،يف الوقت نف�سه مل يتمكن
الكاتب �أن ي�أخذ حقه ويع�صي

الأوام ��ر .كان مقموع ًا بدعوى �أنها لي�ست مهنته.
يف نهاي ��ة املط ��اف اكت�شف ��ت �أي ��ن �س�أغ ��رق يف
الكلمات ،وقد �سدّت علي �أنفا�سي ،اختنقت.
يف «�س�ي�رة الرم ��اد» كتب ��ت ع ��ن �ص ��راع الر�سام
والكات ��ب يف قلب ��ي« :يف �صب ��اح نه ��ار مغ ��رور
بفتنته توقفت عن الر�س ��م� .أخذتْ رع�شته ت�ضمر
يف �أ�صابع ��ي .دبيب ��ه يف القل ��ب توق ��ف بال ندم.
فق ��دت ال�سيط ��رة على املر�س ��م؛ فلفظني خارجه.
�أم�سيت مت�شرد ًا ،يطمر الغمو�ض خيايل ،وفقدت
الق ��درة على الت�صوّ ر .اخللي ��ة ال�سرية يف عقلي،
الت ��ي كن ��ت �أ�سميه ��ا ر�سم� � ًا ،تلفت واختف ��ت� .أنا
م�شو�ش ومنبوذ… خرج ��تْ �أيامي من مدارها.
مل �أع ��د �أنام بانتظ ��ام� .أفيق قبل الفج ��ر� .أ�شتغل
و�أكت ��ب و�أع ��ود �أن ��ام بداي ��ة النه ��ار� .آكل مت ��ى
�أج ��وع� .أخ ��رج م ��ن البيت مت ��ى ينتابن ��ي امللل.
خل ��ل يف نظام الك ��ون والبيولوجيا .م ��ن تعنيه
حيات ��ي؟ ال �أحد! فم ��ن يعبث بها هك ��ذا؟ �سبب ما
ي�شتغل لوح ��ده خارجها :الكتابة مر�ض طفولتي
املزم ��ن ال ��ذي مل �أ�شف من ��ه ،املحطة الت ��ي �أقمت
فيه ��ا ما م ��ر من عم ��ري ،الت ��ي كنت �أراق ��ب منها
عرب ��ات الآخري ��ن مترق حممل ��ة و�أقر�ؤه ��ا� ،أدب
�أمريكا اجلنوبي ��ة ،و�أمريكا ال�شمالية ،وايرلندا،
و�إنكل�ت�را ،و�أوروب ��ا ،ورو�سيا ،والهن ��د ،و�آ�سيا
ال�شرقي ��ة والو�سطى ،و�أفريقيا… و�أدب بالدي.
�أغ ��واين قرين ��ي �أن �أق ��ف مرة عل ��ى �سكة احلديد
مي�ض قطار.
تل ��ك .وقف ��ت… مل ي� ِأت قط ��ار ،ومل ِ
لك ��ن م ��رة �شاه ��دت قط ��ار ًا تائه� � ًا ي�صف ��ر يف
الفيايف!… مللمت �أوراقي ،و�أخذت �أثمن
كتبي ،و�سافرت… ر�أفة بنف�سي».
■ يف كتاب ��ك الأخ�ي�ر «�ساع ��ة احلائ ��ط»
اخ�ت�رت �أن تكت ��ب ن�صو�ص� � ًا غ�ي�ر جمن�سة،
يف الر�س ��م وال�شع ��ر وال�س ��رد ..م ��اذا بع ��د
ه ��ذا الكتاب؟ وما الذي تفك ��ر ب�إجنازه ر�سم ًا
وكتاب ًة؟
 بع ��د �ص ��دور «�س�ي�رة الرم ��اد» �أدرك ��ت �أنني�شخ�ص ��ان مت�آلف ��ان ميكنهم ��ا العي� ��ش ب�ل�ا
منغ�ص ��ات وال ح ��روب ،فع� �دّتُ بحم ��ى الهب ��ة
الر�س ��ام �إىل عادات ��ه الأوىل.
للر�س ��م ،غ ��ادر ّ
�أجنزت جمموعت ��ي «�أكرث من �سرية» وعر�ضتها
ع ��ام  2013يف ع ّم ��ان .ووا�صل ��ت الكتابة بزخم
�أكرب .كنت �أكتب كل يوم و�أر�سم كل يوم… كنت
�أتنف� ��س برئتني وا�سعت�ي�ن و�أر�س ��م ،و�أنام فاحت
العين�ي�ن و�أكتب� .إ ّب ��ان كتابت ��ي ملجموعة «�ساعة
احلائ ��ط» �أجنزت جمموعت ��ي «ل ّب ��اد» وعر�ضتها
 2015يف ع ّم ��ان �أي�ض� � ًا .ت�ض ّمن ��ت جت ��ارب على
تقني ��ات جدي ��دة .خالله ��ا �أجن ��زت جمموعت ��ي
ال�شعري ��ة الأوىل «�أتواط�أ م ��ع نف�سي» وو�ضعتها
حت ��ت يد الفن ��ان �صدام اجلميل ��ي لر�سمها .وهي
مهي�أة للطبع الآن.
بني لوحة و�أخرى كنت �أكتب ،ف�أم�ست عادة لنقل
الذه ��ن �إىل حال ��ة تن�شيط �أخ ��رى .كتبت روايتي
الأوىل «بهج ��ة الأفاعي» التي تنتظر احلكم عليها
بالن�ش ��ر .عل ��ى طاولتي عدد من ق�ص� ��ص الأطفال
�أر�سمها و�أفكر بن�شره ��ا �أي�ض ًا .خلف الكوالي�س،
كم ��ا يقول ��ون ،ميار� ��س رج ��ل حيات ��ه الربية يف
الغاب ��ة ،على ال�ساح ��ل� ،أو بني كثب ��ان الثلج� .أنا
مولع بت�شظي حياتي هكذا ،و�أراقبها وهي تتبدّد
مبعرفة �أكيدة و�سعادة.
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من زمن التوهج

من زمن التوهج

كام لو كنت أق��رأ وأعيش فصول رواية وليم
كولدنك (السقوط الحر) قرأت (سرية الرماد)
للفن��ان التش��كييل والش��اعر يحيى الش��يخ.
قرأت رسد َا ش��عري َا و نص َا مفتوح ًا يتسيد فيه
الصوت الش��عري عىل اإلسرتجاعات الذاتية
وتحوالتها وإحباطاته��ا ,واألهم فيها تحليل
الفن��ان لتجربت��ه الفنيه ,وعالقاته��ا بتجارب
الحي��اة الواقعية,من البي��ت و البيئة القروية
اىل دراس��ة الفن.من بيئة التلق��ي اىل مخترب
البيئة.
ش��مولية الس�يرة يف إرتحاالت وإكتشافات
ومواقف سياس��ية وتقاليد وتعاليم وأشواط
دراسية.

ش������اك������ر ح���م���د

س��يرة الرم��اد ليحيى الش��يخ
يُ�شعرن ��ا الفن ��ان �أنه ي ��روي يف الوق ��ت ال�ضائع,
يف اللحظ ��ة الزمانية الأخرية الت ��ي �أدرك فيها �أن
املتبقي م ��ن الزمن املمن ��وح له بد�أ ينف ��د ب�سرعة,
وب ��ات الوق ��ت ال�ضائ ��ع حم�سوب� � َا بالث ��واين,
وينبغ ��ي �إ�ستنها� ��ض القي ��م احل�سية له ��ذا الزمن,
�شع ��ر َا وت�أ ُم�ل� َا وت�شكي�ل� َا .فثمة �أ�ص ��وات متعددة
 ,متوازي ��ة  ,تتكون وت�س ��رد وتت�أمل يف منظومة
واحدة متجان�سة وهي:
 �صوت الطفل  ,املندائي ,القروي �ص ��وت الفن ��ان احلريف(ال�صائ ��غ -الر�س ��ام-الكرافيك ��ي) الباحث عن لغ ��ة ت�شكيلية خا�صة يف
اخلامة الأولية.
 �ص ��وت ال�شيوع ��ي (التجرب ��ة -الإعتق ��ال-الإحباط)
– �صوت ال�شاعر والكاتب ,املغرتب يف املنايف
– �صوت النادم.
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ت�س َّي ��د ال�شعر على خطاب ال�س�ي�رة الذاتية ,بر�ؤيا
رمادي ��ة .وبت�ص ��وري �أن تتوي ��ج ال�س�ي�رة به ��ذا
العن ��وان احلزي ��ن (�س�ي�رة الرماد) ينط ��وي على
ت�شفريمر َّك ��ب  ,بحا�س ��ة الندم ,الت�شف�ي�ر املر َّكب,
لغ ��وي و�سيميائ ��ي ,ظاهراتي ,يظه ��ر يف �صفحة
الغ�ل�اف الأوىل ,حام�ل� ًا �ص ��ورة جماعي ��ة للفنان
و�إخوت ��ه و�أخوات ��ه يف عه ��د طفولته ��م ,ولك ��ن
ال�صورة بالأ�سود والأبي�ض وبحالتها ال�سالبة --
 negativeوذل ��ك هوالإ�ستدالل الأول لل�شفرة
ال�سري ��ة مل�ضم ��ون الكت ��اب ,يف الغ�ل�اف الأخ�ي�ر
ن ��رى �إظهار ًا لل�صورة ذاتها بحجم �صغري ,مبثابة
الإيقون ��ة التي يت�أملها الفن ��ان بني �سطر و�آخر ,و
�ضمن� � ًا �,أن ��ه ي�ؤ�س�س خطوط ذاكرت ��ه على حقائق
زمن الطفولة والبي ��ت الأول ,و�أحزان الفراق عن

املوط ��ن الأول .علينا �أن نتق�صى تفا�صيل ال�سرية
ال�صادق ��ة ,الذهبي ��ة ,للفنان ل�ن�رى مهيمنة الرماد
تتحك ��م لغوي ًا و�سيميائي� � ًا وت�شكيلي ًا يف كل جملةٍ
�شعرية �أو جتربة حرفية �أو م�سرحية كتبها .حتى
يف حلظ ��ات ال�صم ��ت والت�أمل ثمة غي ��وم رمادية
الل ��ون .و�أ�ستطي ��ع �أن �أزعم ب� ��أن الرماد يعود اىل
الور�ش ��ة ال�صابئي ��ة للأج ��داد ال�صاغ ��ة وبعد ذلك
اىل ور�ش ��ة الكرافي ��ك املتك ��ررة يف �س�ي�رة الفنان
الت�شكيلية.
� َ
أو�ض ��حُ الع ��وامل املتداخلة يف �شخ�صي ��ة الراوي
– الفنان – هو عامل الطفل املندائي ال�شاهد على
الأ�ضاح ��ي الكهنوتي ��ة املندائي ��ة  ,حمتفظ َا بنربة
اخلوف�(...أنا �سهدخ � -أي �أنا �شاهد� )-شاهد على
منظ ��ر الدماء� .صوت الطف ��ل يردد (مل �أح�سد ,ومل
�أك ��ذب  ,لكني كنت �أبكي م ��رار ًا ولوحدي �أحيان ًا.
ل ��دي دم ��وع فائ�ض ��ة )....يتج�س ��د -ال�ص ��وت-
�شعوري َا� ,شعر ًا ,يف ر�ؤيا (القرين) الذي �سيفر�ض
رقابته عل ��ى الفنان حتى بلوغه الثامنة وال�ستني,
زم ��ن كتاب ��ة ال�س�ي�رة الذاتي ��ة .القري ��ن والرقيب
ال�س � ِ ّ�ري على الطف ��ل املدلل املتعلق ب ��روح القرية
والأ�س ��رة  ,و�شخ�صي ��ة الأم ,وال�ساللة الكهنوتية
م ��ن العم ��ات واخل ��االت وتقالي ��د الطائف ��ة الت ��ي
تعي� ��ش منط حياة روبن�سن كرو�سو � ,أو مائة عام
م ��ن العزلة .يف �إ�ستقاللية الن ��وع العرقي املنحاز
للعلماني ��ة -املندائي ال�صغري يحمل �إرث الرتحال
الأب ��وي و�إغ�ت�راب الأب الو�سي ��م� ,شبي ��ه املمث ��ل
كالرك كيبل,م ��ن خ�ل�ال �صورت ��ه يف الكتاب,ومن
�إعج ��اب الفن ��ان به ��ذا ال�شب ��ه ,ت�أملت وج ��ه الأب
على مق ��دار �سريته التي وردت يف �سطور ,ليظهر
�أمامي كبطل من �أبطال جنيب حمفوظ يف ملحمة
(احلرافي� ��ش) لوال ال�ص ��ورة حل�سبته �شخ�ص ًا يف

رواي ��ة �أو خرافة ت�ص ��ور بدوي ًا مرحت ًال يف �أزمنة
�أل ��ف ليلة وليلة .اللقاء الذي جم ��ع الفنان بالوالد
يف �إح ��دى دول اخلليج ,يف عام  -1967ميكن �أن
ي�سج ��ل كحدث روائ ��ي ,خارج الوقائ ��ع النمطية.
الأب ال�صائ ��غ عب ��د ال�شي ��خ خ�ض ��ر اخلمي�س ��ي-
ال�سندب ��اد البح ��ري -يف �صورت ��ه العثمانية  ,يف
ال ��زي ال�صح ��راوي ,التف�س ��ر مواهب ��ه احلرفية ,
ك�صائ ��غ وفن ��ان  ,وال حتى زي ��ر ن�ساء� ,أم ��ا الإبن
ف�سيك ��ون ال ��وارث ملواه ��ب الفن الي ��دوي الدقيق
وقلق الرحيل.
الطف ��ل ال�ب�ريء املرع ��وب م ��ن مق�ص ��ات احل�ل�اق
ودغدغ ��ات ماكن ��ة احلالق ��ة يف �أول جتربة لق�ص
ال�شع ��ر� ,سيتقن لعبة الر�س ��م العفوية ,بالعالمات
الغريب ��ة على الط�ي�ن عند �ضف ��اف الآنهار ,يك�شف
يل �أوراق� � َا ودفاتروذكريات ,تكاد تك ��ون �أوراقي
ودفات ��ري وذكريات ��ي� .إن�شغ ��االت متقارب ��ة يف
الكت ��ب والت�سك ��ع يف مدينة من �ش ��ارع كورني�ش
ي�ش ��ق طريق ��ه حديث� � ًا  ,يط ��وق الأبني ��ة القدمي ��ة
وال�س ��وق الت�أريخ ��ي والأزق ��ة الفق�ي�رة .وزم ��ن
الت�سك ��ع والإنبه ��ار مب ��ا تروي ��ه �إعالن ��ات �سينما
غ ��ازي واخليّام واحلم ��راء ال�صيفي ��ة .زمن يفتح
نواف ��ذ ال�سيا�س ��ة والف ��ن والكت ��ب ,عل ��ى �أر�صفة
�ش ��ارع املعارف,ومكتب ��ات �شاك ��ر الها�شم ��ي
والقزوين ��ي .الثانوي ��ة ومر�سمه ��ا ,وامل�س ��رح
وجماعة الطليع ��ة امل�سرحية .وطريقنا الربي اىل
بغ ��داد فالأكادميية ,فالف ��ن والثقاف ��ة وال�سيا�سة,
ومتاه ��ة العي�ش والتدري� ��س يف ال�سعودية ..لكن
الفنان يحي ��ى ال�شيخ �أغنى جتربت ��ه يف الرتحال
يف عوا�صم العامل و�إكتفيت �أنا بالعزلة يف زاوية
ق�صية من الأر�ض.
نتع ��رف �أو ًال عل ��ى بوتق ��ة احلن�ي�ن واحل ��ب التي

ت�ساي ��ر الفن ��ان يف هواج�س ��ه وكلمات ��ه ال�شعرية
وبكائيات ��ه ور�سوم ��ه .بوتق ��ة الإن�صه ��ار العقلية
لكل �شاعر ور�سام ومبدع ,مكان طفولته مبحيطها
و�أ�سمائها و�ألعابها�...إ�سمها(اللطالطة) -الن�سخة
العراقي ��ة ل (ماكون ��دو) املكان الأ�سط ��وري الذي
�إختلق ��ه ماركي ��ز لأح ��داث روايت ��ه (مائ ��ة عام من
العزلة) غ�ي�ر �أن اللطالطة �أ�سطورية يف واقعيتها
و�سحري ��ة يف خمي ��ال الفن ��ان� .إ�سم عل ��ى م�سمى
�أق ��ر�أ ُه لأول م ��رة رغ ��م �إنت�سابي ملي�س ��ان مدينتي
ومدين ��ة الفنان – يولد الطفل ويتعلم النق�ش على
الط�ي�ن عند �ضف ��اف الأنهار .نق ��ر�أ ت�سجي َال للبيئة
العذري ��ة ,احلميمي ��ة ,وم ��ع التو�صي ��ف خارط ��ة
تو�ضيحية ملوق ��ع اللطالطة عل ��ى الأر�ض,ر�سمها
الفنان�.أ�ستطي ��ع �أن �أق � ِ�دّر ت�أ�صل وعم ��ق ذكريات
الفن ��ان لع ��امل طفولت ��ه ,يف ه ��ذه القري ��ة العزالء
واملن�سيه يف ت�ضاري�س الدنيا(.بيتنا يف اللطالطة
الي�شب ��ه بيت �آخر �سكنت ��ه يف حياتي ,وال �أي بيت
دخلت ��ه ,كم ��ا �أن ��ه مل ي� �� ِأت يف �أحالم ��ي حتى هذه
ال�ساعة�,إن ��ه مكان خم�ص� ��ص للطفولة ...طفولتي
ه ��ي ذاتي البدائي ��ة  ,داللتي ورم ��زي الوجودي.
ه ��ي هويتي الإثنية� ,إ�سم ��ي املندائي الذي دخلت
في ��ه اىل الدنيا ب�صرخة عزالء والذي �س�أخرج فيه
�صامت ��ا )...ومازال ��ت �ألأ�ص ��وات الطفولية ترتدد
م ��ع �ألع ��اب ال�صب ��ا و�أ�سم ��اء الن�س ��اء والأخ ��وات
والأخ ��وة  ,عاطف و�سالم  ,والأم �ألأوثق حميمي ًة
يف حياة الفنان
الطف ��ل الق ��ادم اىل قلعة �صال ��ح  ,وبعدها الهجرة
اىل العم ��ارة ,املدينة -ن�سميها مدين ��ة على رثاثة
احل ��ال وب�ؤ� ��س العي ��ال .يف خم�سيني ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي� -سيك ��ون املراهق,املر َّك ��ب ال�شخ�صاين
الثاين الذي يت�شكل يف العمارة ,مراهق ي�ستيقظ

�شعوري َا وجن�سي َا وعقلي َا .يتناول هذه املرحلة يف
مقط ��ع وي�سمي الرحلة من اللطالطة ب(اخلروج)
وق ��د �إ�ستوقفن ��ي العن ��وان لأ�ستذكرخ ��روج بني
�إ�سرائيل من م�صر املذكورة يف العهد القدمي .ويف
ت�أمالت الفن ��ان ون�صو�صه �إ�ستعارات من التوراة
والإجني ��ل والق ��ر�آن� -س ��ورة م ��رمي �ألآي ��ة()11
(يايحيى خذ الكتاب بق ��وة و�آتيناه احلكم �صبيا)
والآي ��ة ( )14من ال�س ��ورة يف حماورة �شعرية (-
�إلآهي� ....أمل تقل يل �سالم عليك يوم ولدتَ ....؟)
ن�ستدل عل ��ى م�ضمون الرحي ��ل ,بو�صفه اخلطوة
الأوىل للمنف ��ى والهجرة الأبدية م ��ن (اللطالطة)
اىل العمارة ,اىل املنايف.
�سعى الفنان عل ��ى توثيق جذور الأ�سرة وروادها
الأوائ ��ل قب ��ل مائ ��ة عام(,يق ��ال ان �أج ��دادي �أول
�صابئ ��ة حل ��و ًا يف تلك البقعة عل ��ى خا�صرة دجلة
قب ��ل �أن ينعط ��ف اىل قلعة �صال ��ح يف نهاية القرن
التا�سع ع�ش ��ر )...اخلارطة ,الت ��ي ر�سمها الفنان,
كم ��ا �أ�ش ��رت ,تب�ي�ن موق ��ع اللطالطة عل ��ى �ضفاف
نه ��ر دجلة وبيوته ��ا و�أ�سم ��اء الأ�س ��ر ,و(املندى)
�أي املنت ��دى العبادي لل�صابئ ��ة ,ومن �إ�سمه �أخذت
الطائفة �إ�سمها -املندائي -ن�ستطيع ت�أمل الطبيعة,
الأنه ��ار وب�سات�ي�ن النخي ��ل ,ومن ��اخ احلكاي ��ات
وذكريات الفنان يف هذه البقعة عن �أجداده الذين
�إ�ستوطنوا فيها نهاية القرن التا�سع ع�شر.
�إي�ضاح جميل لوال الطباعة الرديئة التي �أ�ضعفت
ه ��ذا اجله ��د ,مثلم ��ا �ض َّيع ��ت – الطباع ��ة -معامل
اللوح ��ات الت ��ي �أرفقه ��ا الفنان يف كت ��اب �سريته.
و�سرتح ��ل اخلارط ��ة والوج ��وه والذكري ��ات مع
الفن ��ان وتت�شابك مع خرائط �أوربا و�آ�سيا و�شمال
�أفريقي ��ا ,وعوا�ص ��م وحوا�ض ��ر الدنيا كله ��ا� .إرث
م ��ن ال�ضي ��اع يرافق �أجي ��ال ال�صابئ ��ة ,وهجرات
جماعية هروب ًا من الأوبئ ��ة �أو طلب ًا للرزق ,الأمر
ال ��ذي يف�سر حر� ��ص ال�صابئ ��ة على �أ�س ��رار مهنة
ال�صياغ ��ة ال�سحري ��ة� ,شب ��ه املقد�س ��ة .ثم ��ة مه ��ن

تقارب ال�شعوذة� ,أورده ��ا الروائي املندائي خالد
اخلمي�س ��ي يف روايتي ��ه (الق ��ذر) و(امللوث ��ون).
يق ��ال �أن ال�صابئة ينت�سبون اىل الن�سيج العلماين
والفك ��ر ال�شيوعي يف الع ��راق .وثمة ماي�سند هذا
الإعتق ��اد يف جدلي ��ات الفك ��ر املارك�س ��ي – �أممية
املوقف من الأقليات-
م�شاك�س ��ات املراه ��ق �أنتج ��ت موهب� � ًة �شيوعي ��ة.
وع ��ي مبك ��ر لل�ض ��رورات ,يف حا�ض ��رة الزمان –
ث ��ورة مت ��وز ع ��ام  - 1958فبعد الث ��ورة يندر �أن
جت ��د طالب� � َا يف الثانوي ��ة مل جترف ��ه ال�سيا�سة يف
عنفوانه ��ا وم�صادماته ��ا� .إ�ستيقظ ��ت املدين ��ة من
�سب ��ات القرون الرعوي ��ة والإقطاعية لتجد نف�سها
منق�سم ��ة اىل �أه ��واء �شيوعي ��ة و�أخ ��رى بعثي ��ة
وقومي ��ة و�إ�سالمي ��ة ,وق ��د �إنعك� ��س من ��ط ثقاف ��ة
الع�ش�ي�رة عل ��ى التناق�ض ��ات ال�سيا�سي ��ة ..ينغمر
الفن ��ان بامل�شاك�س ��ة ال�سيا�سي ��ة  ,ن�ش ��اط حزب ��ي
تنظيمي,مع اجليل الأول من الطلبة ال�شيوعيني,
و�أبرزهم القائد الطالبي جواد جودة – ورد ذكره
ب�إ�س ��م خل ��ف جودة  -ال ��ذي تعر� ��ض لل�ضرب بعد
فوزه يف رئا�سة �إحت ��اد الطلبة العام يف العمارة,
واعتقل و ُع � ِ ّ�ذب يف �إنقالب �شباط عام 63وت�سبب
ذلك بك�سور يف الر�أ� ��س �إ�ست�شهد بعد ذلك يف �أحد
م�ست�شفيات �أملانيا الدميقراطية .ن�ست�شعر �أنفا�س
الن ��دم يف ه ��ذا ال�شوط املبك ��ر ل�صب ��ي يف الثالثة
ع�ش ��رة من العمر يدخل مي ��دان ال�سيا�سة تنظيمي ًا
(ه ��و ال�سحر بعينه الذي �إنقل ��ب علينا و�أدى بي ,
قب ��ل �أن �أبلغ الر�شد و�آالف مثل ��ي اىل ال�سجون).
(كانت حياتي الدرا�سية يف ثانوية العمارة – 60
لغاي ��ة  -62متوترة وقلقة يف قلب جمتمع طالبي
موبوء بالتناق�ضات.جمتم ��ع خ�شن,قا�سي,ناعم,
و�ش ��اذ ...و�أن ��ا رقي ��ق وجمي ��ل �أكرث م ��ن الالزم.
يف �أعماق ��ي فك ��رة طهرانية عظيمة ع ��ن ذاتي....
�إخال�ص ��ي وو�ضوح ��ي وحفنة الثقاف ��ة التي كنت
�أكتنزه ��ا ,وفرت يل بع� ��ض ال�سطوة على قلوبهم,

�أم ��ا عقولهم ,فلم �أعرف مباذا كان ��ت ت�شتغل ,و�أنا
�أقوده ��م �ض ��د �أخالقهم� ,ض ��د �أنف�سهم) فه ��ل �أزعم
�أن كلم ��ات الفن ��ان تتح�ش ��رج يف خط ��اب الذات ,
مع كامل احلق ��وق للت�أم�ل�ات الرنج�سية ,يف تيار
الذاكرة وحا�ستها ال�شعرية,
خ�صو�ص� � َا يف دخ ��ول ع ��امل املراهق ��ة ال�سيا�سي ��ة
والف ��ن  ,ه ��ذا املي ��دان احل ��ر والنقي� ��ض ملنهجي ��ة
املدر�سة و�آفاقها املجهول ��ة ,الفن هوعامل القيم...
الف ��ن املن�صهر بالوع ��ي ال�سيا�س ��ي .ولأن الذاكرة
ه ��ي الذاك ��رة امل�صحوب ��ة بتالفي ��ف الزم ��ن فم ��ن
ثوابت املنطق �أن تفقد الذاكرة بع�ض َا من عالماتها,
�أو ُتخط ��يء يف التواري ��خ والأ�سم ��اء .يتذك ��رين
الفن ��ان كم ��ا يتذكر املرح ��وم ابراهي ��م زاير �ضمن
جمموع ��ة مر�سم ثانوية العمارة ب�إ�شراف الأ�ستاذ
الفن ��ان عبد املنع ��م م�سافر .وعن غ�ي�ر ق�صد يغفل
�أ�سم ��اء فنانني وخطاطني �أ�س�س ��وا لريادة احلركة
الفنية,ومنهم كاظم جرب .ويف هذه الفرتة  ,كانت
احلركة الت�شكيلية جزء َا متمم َا لل�صخب ال�سيا�سي
 ,وتعدد املعار�ض ودخول �أ�ساليب الر�سم والنحت
الأكادميي�ي�ن ,عل ��ى �أيدي فنانني در�س ��وا الفن يف
معهد الفنون اجلميلة يف بغداد,منهم عبد الرحيم
البيات ��ي وعبد اللطي ��ف ما�ضي وعب ��د الأحد فرج
ومن الفنانني الفطريني �صبيح عبود و�أحمد �أمني
واخلطاط حربي وغريهم.
هن ��ا بدايات التحول ب�إجتاه رحل ��ة الفن القادمة ,
م ��ن الهواية الطفولية اىل �إغواء�آت مر�سم ثانوية
العم ��ارة فالدخول اىل �أكادميي ��ة الفنون اجلميلة
يف بغداد.
ن�ست�شع ��ر حا�س ��ة الن ��دم يف نهاي ��ات الرح�ل�ات
واخلرائط والهجرات التي عا�شها الفنان مبا فيها
رح�ل�ات الف ��ن ورح�ل�ات ال�سيا�س ��ة ,يف ال�سيا�سة
جتري ��ب يحاك ��ي التج ��ارب الكرافيكي ��ة وجتاوز
بع� ��ض قوالبه ��ا ,حا�س ��ة الفن ��ان ,املندائية,تنب�ؤه
بالإن�س�ل�اخ عنها� ,شكلي� � ًا ,ذات ي ��وم بدوافع حب

ب�أخالقي ��ات �شك�سبريي ��ة .احل ��ب املتف ��وق عل ��ى
تعاليم كهنة اللطالطة الأوائل .لكن الفنان يتم�سك
بروابط ��ه املندائية ,بل �أنه يعزو موهبته لف�ضائل
تلك الروابط ,وجذوره ��ا الت�أريخية واجلغرافية
والدينية .ومل تك ��ن املوهبة غريمنظومة �أخالقية
مل�شاع ��ر و�أحا�سي� ��س� ,صقلته ��ا العقلي ��ة اجلدلي ��ة
العلمية التطورية.
 .ت ��روي ال�سرية تنق�ل�ات الفن ��ان يف الغربة .لكل
حمط ��ة عدد من ال�سنني املجتز�أة من الزمن ,العمر
املق�سم على البق ��ع املرتامية فوق الكرة الأر�ضية.
ف�ض�ل� ًا ع ��ن ذل ��ك ,ع ��دم الإ�ستق ��رار ,قل ��ق وخوف
يف التنق ��ل ,ب�أ�سم ��اء م�ستع ��ارة وج ��وازات ُت َزور
و ُت�س َتب ��دل عن ��د احلاج ��ة .هاج�س الرحي ��ل �أوجد
رفق� � ًة وهمية من �أ�سماء ولغات ومواقف حمرجة,
�شخو�ص وعناوين وتواري ��خ �إ�صدارات و�أختام
مط ��ارات و ...ترح ��ل م ��ع الفن ��ان وتنقط ��ع عن ��ه
عندم ��ا يحني الرحي ��ل القادم.تودي ��ع للم�ساعدين
الوهمي�ي�ن � ,أماكن تتبدل بني م ��دن امللح اىل مدن
الرم ��ال املتحرك ��ة ,و�إنقط ��اع متكرر ع ��ن الر�سم,
و�إت�ل�اف مرا�سم مدن الغرب ��ة .الإنقطاع املو�سمي
ع ��ن الر�سم يربره الإحت ��كام �إىل جدلية الت�أمل يف
�أ�سرار الأماكن الغريبة.
يف الغرب ��ة يحكمك الإغرتاب .المكان يحميك غري
ذل ��ك البيت الطفويل ال�ساك ��ن يف الذاكرة ,والذي
حلمت فيه م ��رار ًا .يقول غا�ست ��ون با�شالر(كل ما
علي �أن �أقوله عن بيت الطفولة هو ما يكفي جلعلي
يف حال ��ة حلم يقظة وي�ضعني عل ��ى عتبة الأحالم
حي ��ث �أج ��د ال�سع ��ادة يف املا�ض ��ي ).كت ��ب يحيى
ال�شي ��خ عن بيت طفولتة ,الذي وج ��د فيه �سعادته
احلقيقي ��ة والت ��ي فقده ��ا ,اىل الأبد ,بفق ��دان ذلك
البيت الطيني ,يف القرية العذراء .و�سيكون بيت
الطفولة هذا م�صدر ًا روحي ًا للقلق الت�شكيلي الذي
�سريب ��ك جتارب الفنان وي�ضب ��ب ر�ؤيته الفل�سفية
املت�سلط ��ة على خاماته اليدوية الحق� � ًا .و�أزعم �أن
الفنان ي�ستحظر هذا البيت يف خميلته كلما �أم�سك
بالقلم لري�س ��م �أو يكتب�..أقتطع هنا ن�ص ًا �آخر من
با�شالروكتابه» جماليات املكان»(يقول �سان بييف
بع ��د �أن ي�ص ��ف بي ��ت طفولت ��ه :لي� ��س يا�صديق ��ي
ال ��ذي مل ت ��زر ه ��ذا املكان ,حت ��ى ولو زرت ��ه ,ف�إنك
ل ��ن ت�ستطيع �أن حت� ��س الإنطباعات وترى الأوان
مثل ��ي �أن ��ا ,والت ��ي �أطل ��ب املع ��ذرة لو�صفه ��ا بهذا
التف�صي ��ل .).لق ��د و�ص ��ف ال�شي ��خ م ��كان يقظته,
و�أدركت ��ه حلظة الي�أ�س يف اليوم الذي غادر املكان
 ,طف�ل� ًا  ,م ��ع جمع الأ�شي ��اء وذكرياته ��ا وتخريب
ح�ضوره ��ا و�إقت�ل�اع جذورها لتتك ��وم يف �سيارةٍ
خ�شبي ��ة ...وهى بداية الرحيل املجهول .و�ستظل
(�ألأ�شي ��اء) حممول ًة يف خمي ��ال الفنان– م�شاريع
�سر ّي ��ة مكبوت ��ة – ترتقب ال�ض ��وء الآتي يف زمن
ق ��ادم لتنمو وتورق من جدي ��د ,فظهرت الحق ًا يف
جمموعات (ن ��داء الأ�شياء) و(ذاكرة الع�شب) وقد
متاه ��ى الفن ��ان يف (�شيئيته ��ا) العائ ��دة �إىل بيئة
الطفول ��ة القروية.ف�أنتج ��ت منط� � ًا م ��ن التجري ��د
امل ��كاين املتمرد على �أخالقي ��ات املر�سم التقليدية.
(كي ��ف يل �أن �أك�شف عن ذوق ��ي يف الر�سم كما هو
ذوقي يف الوج ��ود؟ �أن يكون ر�سمي �سلوك ًا ,و�أنا
غائب ع ��ن و�سائطه؟ �أن �أُلغي �آالتي� ,أقالمي ,علب
الأل ��وان ,الإبر احل ��ادة ,واملبا�ض ��ع ذات الأن�صال
الرباق ��ة ,الإطارات ....واملر�س ��م برمته .علي �إذن
�أن �أُلغ ��ي عاداتي! و�أتف ��رد مع الأ�شي ��اء� ,أو �أدعها
تنفرد بي.).
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من زمن التوهج

ي�����ح�����ي�����ى ال����ش����ي����خ

الف�صل الأول
يف العراء
يُفرت� � ُ�ض ب ��ي �أن �أعي ��د ت�شكي ��ل معرفت ��ي ،و�أن ��ا
�أتاب ��ع �سنين ًا م�ض ��ت ،و�أ�سر ُد حي ��ا ًة مل تعد قائمة.
كل ال ��ذي مي ��ت اليها ب�صل ��ة كان قد توق ��ف عن �أن
يكون :النا�س وامل ��كان .يف هذا املنحى ،يبدو يل،
�أنّ عل � ّ�ي �إنت ��اج ذات من طراز �آخ ��ر .ذات مت�سامية
ُتعاي ��نُ ذاتها القدمية بعدال ��ة ،وترمم ذاكرة بُرتتْ
�أطرافه ��ا ونجَ تْ مبا تبق ��ى .ذات ال تاريخية .لي�س
يل م ��كان مف�ضل �أعاين من ��ه عمرا حمددا .كالهما:
امل ��كان والعمر �أم�سيا حالة واح ��دة ،ن�سخة �سلبية
ملا كن ��ت عليه ،كينونة ما�ضي ��ة .يف وقت الأحداث
وه ��ي جتري ،كنت �أفكر كيف لو �أنها حدثت ب�شكل
مغاي ��ر وب�صيغة �أخ ��رى ،و�أتخيل ال�ش ��كل املغاير
وال�صيغة االخرى ،و�أب ��دي ردود ًا و�أخلق �أفكار ًا.
كنت اراه بعني داخلي ��ة ...فيما احلدث يجري يف
علي �أن
الواق ��ع ،ويكون ق ��د مت ب�صيغته املق ��درةّ .
اوق ��ظ �شكي الغايف و�أ�س�أل� :أيهم ��ا حدث فعال؟ ما
وقع وكن ��ت من�شغال عنه ومل �أنتب ��ه كفاية ملجراه،
�أم هذا الذي ا�ستغرقني التفكري فيه و�أخرجته كما
اعتق ��د؟ م ��ا حدث يف اخل ��ارج� ،أم ال ��ذي ترتب يف
الباطن؟ وماذا يف الباطن؟
تراودين فكرة من �أين كنت �أكرث من واحد عا�شوا
الزم ��ن ذات ��ه� ،أو واح ��د عا� ��ش زمنني� .أه ��رع اىل
امل ��ر�آة فال �أرى �أح ��د ًا .من عا� ��ش �إذن تلك ال�سنني؟
�أدوخ و�أن ��ا �أراق ��ب ذاكرتي تتكور ثقيل ��ة كالزئبق
وتت�شظ ��ى حامل ��ا �أج�سه ��ا� .أغل ��ب الأحي ��ان � َأج ّم� � ُد
�أنفا�سي ك ��ي ال يرتجرج �سطحها فتهرب ال�صورة.
�أو�ضح الأح ��داث يتمو�ضع يف مكان ال يف�ضي اىل
طري ��ق ميكن الإ�شارة اليه .هنا �إ�شارة مرور ملقاة
على الأر�ض ،لي�س يف نيتي حتقيق �سلطتي عليها
و�أرفعه ��ا لت�شري اىل جه ��ة ما .هذا يعن ��ى �أن �أبقى
حياله ��ا يف العراء .ح�سن ��ا! يل يف العراء اجلهات
الكروية بال عدد.
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ال �أتوقع م ��ن ذاكرتي ما هو خ ��ارق� :إكت�شافات ما
وراء العم ��ر تغ�ّي�رّ موقفي� .أنا �أعرفه ��ا ،كما �أعرف
�أن الف�ش ��ل ن�صيب ��ي .لكنه ف�شلي �أن ��ا ،رمادي ،ولن
�أم�سح ��ه عن جبين ��ي� .إنه مادتي اخل ��ام التي �أقف
ب�صدده ��ا .م�شروعي الذي ا�ستهلكته يف �إ�ستيعاب
الآخرين وفهم العامل .حطبي الذي دف�أين ودف�أهم،
رمبا �أح َرقهم بال ذنب .الآن! حان وقتهم لإ�ستعادة
وجوده ��م يف حياتي� ،أق�صد م ��ا تبقى من حياتي.
عليه ��م �أن ينه�ضوا يف دمي كم ��ا �أتوقعهم� :أرواح
مهيبة تتكلم .من �أجلهم ،ومن �أجل نف�سي؛ �س�أحتلى
وج َلدِ هم ،وه ��م مي�سحون
ب�ص�ب�ر باحث ��ي الآث ��ار َ
الرتاب ع ��ن قطعة عظم بائد بفر�ش ��اة �صغرية .كل
م ��ا دونته من يوميات� :أف ��كار ور�سائل ،راحت يف
ت�صفياتي للمرا�سم الت ��ي هجرتها� .أ�ضعافها كانت
التخطيط ��ات وم�شاريع الر�س ��م ...والكتب .ثالثة
وع�ش ��رون مر�سما يف حياتي ،كان ��ت م�أهولة بكل
ما �أح ��ب ،تركتها ورائ ��ي .كنت �أنق ��ذ منها ما كنت
�أعتق ��ده عزي ��ز ًا وما ميكنن ��ي حمله ،و�أه ��ب للنار
وللآخري ��ن م ��ا ع ��داه .التفا�صيل ال�صغ�ي�رة التي

�صنعتن ��ي ،التي لواله ��ا ملا كنت ،تلك
الت ��ي غرقت يف ت�أملها وغبت عما �سواها .الوقائع
العاب ��رة الت ��ي �شكل ��ت الزم ��ن احلقيق ��ي حلياتي،
والأ�شي ��اء :الأ�شياء الوفي ��ة ل�صمتها التي ن�ضجت
بينه ��ا� .أي ��ن ميك ��ن ،الي ��وم ،العثور عل ��ى كل ذلك؟
لق ��د �أحرقتُ �أيامي ومل يعد م ��ا ينريين غري قلقي.
بع� ��ض البدائيني يحرقون ما يجنون ��ه طيلة العام
يف احتف ��ال �سن ��وي مبثاب ��ة عي ��د ،ويتب ��ارون يف
احلرائ ��ق ،والأكرث كرم ًا فيهم :م ��ن يحرق الأكرث!
«�إقت�ص ��اد عبث ��ي» كم ��ا ي�سمي ��ه «مارك� ��س» .عل ��ى
جريرته ��م ،م ��ن جانبي ،كنت �أح ��رق �إقت�صادي كل
مرة ،و�أعي ��د �أنتاج نف�سي مما تبقى من رماد .على
نح ��و �شخ�صيَ ،م ّث َل هذا «العب ��ث» �ضرب من ي�أ�س
ال ين�ضب ،و�إدمان عل ��ى �إنتظار وعد �آت من بعيد،
مل ي�صل حتى الي ��وم .وقد يكون و�صل ومل انتبه!
�أن ��ا ذاه ��ب اىل �أيام ��ي املقبلة و�أنا �أفق ��ر مما كنت.
�س�أ�ستهل ��ك نف�سي و�أح ��رم الدود م ��ن وليمة يحلم
به ��ا� ،أغ ��ادر بال حلم يُنه� ��ش ،بال �ص ��راخ يُوقد يف
الظلمات ،بال ذاكرة :بال �أمل.

�آخ ��ر م�شغل هجرته كان يف تون�س .كل ما كان فيه
ال ت�ستوعبه احلرائق� :صناديق من ري�ش الطيور،
كنت جمعتها مل�شروع «الأغاين» الذي مل �أجنز منه
�إال �أربع ��ة �أعم ��ال .ماليني من الأجنح ��ة ال�صغرية
تركته ��ا يف الع ��راء تنفخ فيها الري ��ح ،ت�أخذها اىل
ال�سم ��اء ،وت�أخ ��ذين قبله ��ا� .أح�ل�ام اليقظ ��ة �أك�ث�ر
واقعي ��ة م ��ن احلا�ض ��ر :هذا م ��ا حاول ��ت بيانه يف
«الأغاين» التي م ��ا فت�أت همهماتها يف �صدري� .أنا
�أحلم �أين �أفكر ب�أين �أحلم.
ري �شخ�صية �أخرى
هل �أتخيل ما كنتُ عليه ،و�أ�ستع ُ
�أتكلم عنها كما لو كنت �أنا؟ �أ�أكتب ما كنت �أمتناه �أن
يكون كما لو �أنه كان فعال ،كما يقول «�سرفانت�س»؟
هناك من يبحث عن ذات ��ه ،وقد ي�صادفه ما يخدعه
يف طريق ��ه .قد تكون الطريق ،ذاته ��ا ،هي الوهم.
وهناك من يبحث عن هوية ذاته ،وال�شك يكمن يف
بني ��ة الهويات مهم ��ا بلغت نقاوتها� ،أم ��ا �أنا فمقيم
فيها� ...أُن ّق ُب ،فمن يخذلني غري معويل؟
�سقط ��تُ اىل الوج ��ود ،تتقدمن ��ي هيب ��ة طقو� ��س
�صابئية لأب ��ن من عرق كهنوتي نق ��ي ال مراء فيه،
الم فقدت ولدها البكر،
قادم على ر�أ�س �أربع بناتٍ ،
مهددة بزوجة ثانية؛ �إن مل تنجب ولد ًا �آخر بديال.
فكن ��ت البدي ��ل املبا َل ��غ يف حقيقت ��ه ،املطلق .حتت
النخيل ،ب�ي�ن حيطان طني �سميكة تنت�أ منها عيدان
الت�ب�ن �أينم ��ا تعر�ض ��ت للمط ��ر ،يت�شق ��ق �سطحه ��ا
ويت�ساق ��ط مثل حل ��اء ،يف باح ��ة �شا�سع ��ة ُتك َن ُ�س
كل ي ��وم و ُت َر ُ�ش لتربد ويُر� ��ص ترابها ،تفوح منها
رائح ��ة ظالل عتيقة ،زحفتُ و�أخ ��ذتُ �أق�ضم �أيامي
الط ّيع ��ة بدالل بالغ الرتف .مل يكن هناك �أجمل من
�سماعهم ينادوين با�سمي� :أنه �أكرث الكلمات �إطراء ًا
يف �أذين .وكان ذل ��ك كافيا ليطربني وي�أ�سرين يف
الأح�ضان؛ فلم �أكن �أنزل اىل الأر�ض .كنت حمبوب ًا
ومبارك ًا .ولدت يف �أقد�س �أيام ال�صابئة املندائيني
(�أيام اخللق) ،ولطامل ��ا خامرين �أح�سا�س ي�شي �أن
رب يحميني �أينما كنت ومهما فعلت.
يل ٌ

�سباق م ��ع الآخري ��ن والتدافع للعث ��ور على قطعة
بني الأرجل .كان الأطفال �أكرث �إجتهاد ًا ،يح�صلون
عل ��ى حاجاتهم بعرق اجلبني ،بينما كانت متي�سرة
يل حني الطل ��ب .مل �أكن �أمل ��ك مواهبهم .موهبتي
الوحي ��دة� :أين مدلل .تعطلت ه ّمت ��ي وا�ست�سلمتُ
لك�سل وث�ي�ر .كنت من ��ذور َا لطق� ��س الذبائح الذي
يجري عادة على �شاطئ النهر� .ساعات طويلة يتم
فيها ذبح الطيور للعوائل امل�ؤمنة .كانوا ينقدونني
�شيئ ��ا لأقف �صامد ًا و�أ�شهد �أن الذبح يجري ح�سب
ال�س�ن�ن املندائية :فيه ��ا يجل�س الكاه ��ن القرف�صاء
عل ��ى �ضفة النهر يلب�س مالب�س ��ه الدينية البي�ضاء.
تغدو ،بعد �أن يغت�سل يف النهر العكر بلون الطني.
�أق ��ف خلفه وا�ضع ًا ي ��دي اليمنى على كتفه الأمين،
وحامل ��ا ينحر الطري؛ رافعا �إياه يف الهواء� ،أنطق:
«�أن ��ا �سه ��دخ» ،وتعن ��ي� :أن ��ا �شاهد .مل �أك ��ن معنيا
بك�س ��وة الكاه ��ن وتراتيل ��ه املك ��رورة املبهمة ،وال
ب�سكين ��ه البدائية املطروق ��ة ،وال بغ�صن الآ�س يف
يده ،بل كن ��ت من�شغال �أتابع ت�ساق ��ط قطرات الدم
عل ��ى اجلرف تنحدر �صوب النهر ،ت�سعى اليه ولن
ت�صل .كان الدم يتخرث يف طريقه ،وكانت الطيور
املذبوح ��ة ،معقودة الأجنح ��ة ،ترف�س يف الأواين
النحا�سي ��ة املُ َبي ََ�ضة .دون �أن �أفقه كلمة واحدة مما
يُرت ��ل� ،شهدتُ على ذب ��ح �آالف الطيور على �ضفاف
الأنهار .يا ويلي! من كان ي�شهد على براءتي؟
ّ
ويخ�ضني
مر�أى الدم املراق يوقظني على الهاوية،
م ��ن الداخ ��ل؛ فتنتابن ��ي ق�شعري ��رة وح�شرجة يف
احللق� .أ�صابت عيني الي�سرى نقطة بي�ضاء ،كنت
يف اخلام�س ��ة� .أخ ��ذين �أب ��ي اىل الب�ص ��رة لطبيب
خمت�ص ،ق�شط النقطة ،و�أو�صى �أن ُي ّقطر يف عيني
دم ًا حي ًا .جتند �شباب القرية يف مهمة �صيد؛ فهوت
احلمامات والع�صافري �صرعى من الأ�شجار .كانوا
يذبحونها ف ��وق عيني وهي ترف�س .دم حار ،لزج،
كثي ��ف ،يُراق على وجهي ،ين ��زل يف �أذين ،يتخرث
على رقبتي� ،أختنق بزنوخته وي�أخذين الغثيان.

ل ��دى ال�صابئة املندائيني طقو�س و�أ�ساطري ت�ستمد
�س ّرانيته ��ا م ��ن ده ��ور موغل ��ة يف ال ِق ��دم ،و�س�ن�ن
�صارم ��ة متعنت ��ة ال تقبل االجته ��اد .لأين من عرق
كهنوت ��ي؛ كنت من ��ذور ًا لطق�س�ي�ن� :أولهما ،مدعاة
للف ��رح يرتبط بالعر� ��س الذي من فرائ�ض ��ه �إن�شاء
بي ��ت للعري� ��س :ه ��و بي ��ت �إفرتا�ضي ،عب ��ارة عن
قف� ��ص كبري من الق�صب يدخل ��ه العري�س والكاهن
وو�سي ��ط مكر� ��س بينهم ��ا .هن ��اك تتل ��ى ن�صو�ص
ديني ��ة معنية بال ��زواج ،ويتن ��اول العري� ��س لقمة
فيه ��ا �سبع ��ة عنا�ص ��ر :جوز ول ��وز وزبي ��ب ومتر
و ...و ...و�سم ��ك .عل ��ى عتبة «البي ��ت» عند �أقدام
العري� ��س قب ��ل دخولهٌ ،تك�س� � ُر ج ��رة (م�شربة) من
الفخ ��ار ،مبثابة قربان .حتت ��م الديانة �أن يك�سرها
ُبح ُث عن ��ه� .أقف مثل
طف ��ل طاهر ؛ فكنت �أن ��ا َمنّ ي َ
جن ��دي عتيد بانتظار الأوام ��ر� ،أحمل اجلرة عاليا
و�أهوي بها �أر�ض ًا فيما الأطفال يتدافعون اللتقاط
احلل ��وى التي تن�ث�ر عل ��ى الر�ؤو�س .حت ��ى �أجنز
مهمت ��ي املقد�سة ال يبقى يل �شيئا على الأر�ض غري
ه�شي ��م الفخ ��ار املتناث ��ر .كانت ح�صت ��ي حمفوظة
دائم ��ا ل ��دى �أخوات ��ي :من ��ال �سه ��ل يحرمن ��ي من

مل �أح�س ��د ومل �أك ��ذب ومل �أ�سرق ،لكن ��ي كنت �أبكي
مرار ًا ،ولوح ��دي �أحيانا .لدي دموع فائ�ضة .كنت
حماطا بحذر وخوف عائلي وبحماية �صارمة لدن
�أختي زاه ��دة :راعيتي التي نذرت طفولتها لت�ضع
علي .النا�س من ح ��ويل ي�أن�سون بي كدمية
عينه ��ا ّ
ن ��ادرة ،حلوة .كل ذلك مل يدر�أ عني نكبتي الأوىل:
م�ص ��رع كلبي .كان �أب ��ي ا�شرتاه بدره ��م وجاء به
ف�سم � َ�ي :دريه ��م .فطنتُ علي ��ه ينام
م ��ن الب�ص ��رةُ ،
بج ��واري� ،أنا و�إي ��اه �صغريان بحج ��م واحد ،يف
عينيه الك�ستنائية فرح واعرتاف باجلميل :كوين
�صاحب ��ه وكون ��ه يل .كان ينظ ��ر يف عين � ّ�ي طويال
وي ��كاد ينط ��ق ،وكن ��ت �أفع ��ل باملث ��ل .من ��ه تعلمت
التحدي ��ق بالأ�شياء وابتالع ال ��كالمُ .قت َل غيلة يف
�صباح يوم طفويل ،كان يفرت�ض به �أن يتم�سح بي
عل ��ى عادته .افتقدت ��ه وخرجت من البي ��ت �أناديه:
دريه ��م ...دريه ��م! مل ي�ص�ب�ر �أهل ��ي و�أجاب ��وين:
قتلوه! مل �أفه ��م ملاذا يقتل كلب منزيل �صغري ،فيما
القرية تعج بالكالب املتوح�شة .مل �أره وهو ميت؛
لق ��د �أخفوه عن ��ي .حزين عليه وحنين ��ي ل�صحبته
ع ّرف ��اين عل ��ى امل ��وت ال ��ذي يخف ��ي الأحي ��اء اىل

الأب ��د .بعد واحد و�ستني عام� � ًا من ذك اليوم ،مات
«القات ��ل»� .إن ��ه من عمومت ��ي .ذهب ��تُ اىل مرا�سيم
دفن ��ه .وهو يف قربه قبل �أن يهيل ��وا الرتاب عليه،
�س�ألته :لمِ َ قتل ��ت الكلب؟ مل �أ�سمع �إجابته؛ فغادرتُ
املقربة بال �صالة.
توال ��ت امليت ��ات ،حتى غ ��دت غاللة تغل ��ف الهدايا
احلي ��ة التي كنت �أحظ ��ى بها .كان جل ��دي «خ�ضر
اخلمي�سي» �أ�صحاب يعي�شون يف هور «اجلباي�ش»،
وا�صلوا الوفاء لل�صداقة بعد وفاته ،ومل ينقطعوا
ع ��ن زيارتن ��ا ب�ي�ن ع ��ام و�آخ ��ر .كان ��ت «�شميعة»:
ع�صاب ��ة �س ��وداء كب�ي�رة ت�ستقر
الزوج ��ة ،تعتم ��ر ّ
عل ��ى ر�أ� ��س مرف ��وع ،له ��ا قام ��ة نحيل ��ة م�ستقيمة،
ووج ٌه تتقا�سمه خطوط الو�شم اخل�ضراء .جاءتنا
ب�صحبة زوجها «�شخيرّ » مرة واحدة ،وبعد وفاته،
كانت ت�أتي ب�صحبة �إبنها «عذيّب» .يوم و�صولهما
يك ��ون للبيت رائحة و�أ�صوات مل ت ��زل ندية قادمة
من ريا� ��ض اجلنة :طيور ح ��ذاف وغرنوق نا�صع
البيا�ض وبرهان رمادي ميي� ��س بر�أ�سه ،و�أرانب،
وق�صب ال�سكر والعنق ��ر وطحني اخل ّريط الأ�صفر
(لقاح ناع ��م جدا ينط ��وي عليه عرنو� ��ص الربدي
ال ��ذي مي�ل��أ �أهوار الع ��راق ،يجمعون من ��ه كميات
كب�ي�رة ،يُطب ��خ عل ��ى البخ ��ار ،مذاقه حل ��و .كانت
عمت ��ي «زكي ��ة» جتيد حت�ض�ي�ره خملوط ��ا بال�سكر
وحب الهيل وال�سم�سم) .نهارال�ضيوف يقلب مذاق
الطع ��ام والأحادي ��ث ،و يبدد �أنانيت ��ي ،ويحمّلني
م�س�ؤولي ��ة الأحياء اجل ��دد :الغرن ��وق والربهان.
كنت �أحب�سهما يف قف�ص من اجلريد ،و�أغدق عليها
بال�شع�ي�ر وامل ��اء واحلنان .ماذا يل ��زم الكائن �أكرث
م ��ن ه ��ذا ليحيا؟ مل تقف عل ��ى �أقدامه ��ا �إال �أياما ثم
تلوي �أعناقها ،ترتنح وتنهار.
بيتن ��ا يف «اللطالطة» ال ي�شبه بيت �آخر �سكنته يف
حيات ��ي ،وال �أي بي ��ت دخلته ،كما �أن ��ه مل ي�أتي يف
احالم ��ي حتى ه ��ذه ال�ساعة .كان م ��كان خم�ص�ص
ُني على مقا�ساته ��ا و�أهوائها البدائية.
للطفول ��ة ،ب َ
لواله مل ��ا كنت طفال! هو عبارة ع ��ن �أر�ض �شا�سعة
مقطوع ��ة ن�صف�ي�ن :الن�ص ��ف الأمام ��ي لل�سك ��ن،
واخللف ��ي ُم ��راحُ الأبق ��ار .ب ��اب البي ��ت وا�سع من
خ�شب ب�ل�ا دهان ،لونه بلون الرتاب ،يتو�سطه من
الداخ ��ل مزالج خ�شب ي�ستقر يف عني من حجر يف
احلائط .يف�ض ��ي الباب اىل طارم ��ة ي�ستقر �سقفها
م ��ن جه ��ة البي ��ت عل ��ى عمودي ��ن خ�شبي�ي�ن .كانت
م�ساحته ��ا ت�شمل ن�ص ��ف واجهة البي ��ت ،ون�صفها
الآخ ��ر على الي�س ��ار حتتله ديوانية كب�ي�رة :غرفة

معزولة تتميز دون غريها ب�أن واجهتها من اخلارج
مبني ��ة م ��ن الطاب ��وق .يف الأعي ��اد ُتفر� � ُ�ش بب�سط
ملون ��ة وو�سائد ،ولها �شب ��اكان واطئان .يف ركنها
القريب من الباب حمم�صة القهوة احلديدية :ذراع
طويل ��ة تنتهي بطا�سة مفلطحة .يف املف�صل ما بني
ال ��ذراع والطا�س ��ة ،من الأ�سف ��ل ،ذراعان �صغريان
ت�ستق ��ر عليهما لتبقى عالية ع ��ن النار .ك�أنها فر�س
النب ��ي من حديد .كانت هذه من �ش�ؤون �أبي عندما
ي�أت ��ي وي�ستقبل �ضيوفه ،كل عام �أو عامني .ترافق
املحم�صة ملعقة طويلة الذراع� :شي�ش حديد بطول
ذراع�ي�ن له ر�أ�س م ��دورة مطروقة لتقلي ��ب القهوة
وهي تتحم�ص على النار .كانت امللعقة هذه �سيفي
وق ��ت امللم ��ات و�أن ��ا �أط ��ارد �أخوات ��ي� .صراخه ��ن
وطلب النجدة كانا مينحان ال�سيف �شرف املعارك.
انت�صارات ��ي الدونكي�شوتية ،كان ��ت حتفزين على
اخ�ت�راع و�سائ ��ل ح ��رب �أخ ��رى :كل ما ه ��و مقزز
وخمي ��ف (�ضفادع كن ��ت �أحملها م ��ن ال�ضفاف يف
�سلة خو�ص �صغرية �س ّفتها يل زوجة عمي»رفيعة»
لأجن ��ي بها الرطب ،و�أفاع ميتة ياب�سة) .كنت �أدير
دوالب العواطف العائلية متى هبت رياحي ،ومتى
فرغ ��ت طاحونت ��ي من ال ��دالل .بجان ��ب املحم�صة
ج ��رن م ��ن حج ��ر الكرانيت الأحم ��ر ل ��دق القهوة،
�ض ��اع مهرا�سه ،فعوّ �ضه �أبي بحجر �صوان رمادي
الل ��ون� :إ�سطوان ��ة مل�س ��اء بط ��ول ذراعُ ،نحتَ لها
ر�أ�س ليمكن االم�ساك بها ،فغدت مثل ق�ضيب هائل
يقيم يف حفرة اجلرن طيلة الأيام.
البي ��ت ي�ض ��م �أرب ��ع غ ��رف مبع�ث�رة عل ��ى �أطراف
�ساحة �شا�سع ��ة ،على جانبها نخ�ل�ات ثالث ،كانت
ال�سماء غطاءه ��ا الأزرق .يربط الغرف كلها �سقف
واحد يغطي م�ساح ��ات فارغة تف�صل بينها مبثابة
طارم ��ات .الطارم ��ة املحاذي ��ة للديواني ��ة كان ��ت
مطبخ ��ا �صيفي ��ا مفتوحا م ��ن اجلانب�ي�ن ،وطارمة
يف �آخ ��ر ال�ساح ��ة تف�صل بني غرفت�ي�ن ت�ؤدي ،عرب
باب �سائ ��ب ،اىل املُ ��راح :مملكة الأبق ��ار احللوبة
والدج ��اج ال�سائ ��ب واله ��وام .يف �ص ��دره يرتب ��ع
تن ��ور كبري حم ��اط ب�أكوام احلط ��ب� :سعف ياب�س
وعاق ��ول وف�ض�ل�ات الأبق ��ار الياب�س ��ة معجون ��ة
م ��ع الت�ب�ن وممطولة على �ش ��كل �أقرا� ��ص وا�سعة.
يف جانب ��ه ال�شرق ��ي �سقيف ��ة الأبق ��ار .كن ��ا نل ��وذ
حتته ��ا لق�ض ��اء احلاج ��ة عل ��ى الأر� ��ض .كل ما يف
البي ��ت كان مل ��كا للطبيعة .كنا عن�ص ��را واحدا من
ممتلكاتها ،ومل نكن وحدنا نعي�ش فيه .معنا كانت
الدي ��دان ،واخلناف�س ،والنم ��ل ،والنمل الفار�سي،

و�أب ��و بري� ��ص ،والعناكب ،والعق ��ارب ،واحلمام،
وال�سنون ��و يع�شع�ش اعلى احلائ ��ط حتت ال�سقف
يف اع�شا� ��ش طيني ��ة خمروط ��ة ال�ش ��كل يبنيها من
ك ��رات �صغرية بحجم احلم�ص ��ة ،يل�صقها ،ويت�أكد
من ثباته ��ا .وكان معن ��ا بالبل ،وفئ ��ران ...و�أفاع
يف ال�سقوف بني الق�صب .كنا نلهو معها يف النهار
ونن ��ام حتت رحمتها يف الليل ب�ل�ا �أحالف موَ ثقة.
مرة �سق ��ط ثعبان يلف �أنثاه يف ح�ضن �أختي ليلى
وهي تخيط .العجائ ��ز �س�ألنها �إن عرثت على ف�ص
�شف ��اف �سق ��ط منهما :انه يحمي من �ش ��ر الأفاعي!
ولك ��ن من يحمي الأفاعي م ��ن �شرورنا؟ كنا نختار
�أط ��ول الق�صب و�أمتنه ��ا ،ن�شق ر�أ�سه ��ا مثل ملقط
وننتظ ��ر حية كان ��ت تع�شع�ش يف ال�سق ��ف ،تن�سل
من ثقب وتت�سلل اىل �آخ ��ر ،فيتدىل ج�سدها عاريا
فوق ر�ؤو�سنا .ن�ضع الق�صب ��ة يف و�سطها ونلفها،
م ��رة ومرتني ،فت�شتبك احلية والق�صبة يف اختبار
للحي ��اة .يعلو �صراخنا فتطردنا �أم ��ي بقناعة �أنها
حي ��ة بي ��ت م�سامل ��ة و�أمين ��ة علينا� .سمع ��ت جدتي
«حيه ��ن» تق ��ول :القنفذ �أل ��د �أعداء احلي ��ة ،فعرثتُ
يف قوله ��ا على حج ��ة جدي ��دة ت�ضاع ��ف افتتاين.
كن ��ت �أ�صطاده ��ا من الب�سات�ي�ن� .أطارده ��ا فتتكور
عل ��ى نف�سها وتبقى دون حراك يف مكانها ،كرة من
ال�ش ��وك ،تنطوي عل ��ى وداعة وا�ست�س�ل�ام ال �ش�أن
له ��ا يف هذا العامل غري العي�ش ب�سالم ،قارة مغلقة،
حم ّرم ��ة عل ��ى القت ��ل .كن ��ت �أجمعه ��ا يف �شليل ��ي،
و�أ�ضمه ��ا اىل �ص ��دري ،و�أت�سل ��ل �س ��ر ًا اىل فن ��اء
ال ��دار ،و�أطلقها .لكنه ��ا �سرعان ما كان ��ت تختفي،
وتبق ��ى الأفاع ��ي تت�أرج ��ح يف ال�سق ��ف� .أخ ��ذتُ
�أغف ��و� :أتقل ��ب ما ب�ي�ن �أ�شواك القناف ��ذ يف �صدري
وان�سي ��اب الأفاعي فوق ر�أ�سي ،يقظ ًا� ،أ�سمع دقات
قلب ��ي .الظلم ��ة ت�سكن فناء الدار ،فكن ��ت �أنده �أمي
لرتافقني �إذا ما خرجتُ حلاجة .يف جوف الظلمة،
كانت �أفكاري تن�ص ��ب يل فخاخا �أتعرث بها� .أزمنة
غابرة يعفرها الرتاب تلت�صق يف الزوايا ،يغطيها
«خم ��اط ال�شيط ��ان» ،يعل ��ق ب�أهداب ��ي؛ ف�أفركه ��ا.
�أرى الظ�ل�ال تق ��وم واقف ��ة ترتنح عل ��ى احليطان.
احليطان تتهام�س بفحيح ما بينها وكنت �أ�سمعها:
«ها هو...ها هو...ها هو» .كان هناك طوي ٌل ب�شعر
ا�شعث يت�سلق النخالت ،يخرم�ش جذعها ب�أ�ضافره
ويت�أرج ��ح ب�سعفاتها ...ثمة ليل خ ��رايف م�سكون
بالأرواح كان قد حقق هويته يف طفولتي.
البي ��ت واح ��د م ��ن ثالث ��ة وع�شري ��ن بيت ��ا يف
«اللطالط ��ة» ،تتوزع على �أربع ��ة قواطع ،تقع على
�شارع�ي�ن مت�صالب�ي�ن ،ميل�ؤه ��ا ن ��وى التم ��ر من ��ذ

اخلليقة .ال�شارع الأطول�/شارعنا ،يبد�أ من جرف
النهر احل ��اد وميتد بعيد ًا ،ي�شط ��ر املقربة ن�صفني
ويختفي يف �أفق مرتب .بيوت ال�شيوخ الكهنة� :آل
زه ��رون و�أهلهم (االر�ستقراطي ��ة الدينية) واملعبد
اخلا�ص به ��م (املندي) ،تطل على النه ��ر .العوائل
الأقل حظوة (النج ��ارون واحلدادون) يف اخللف
عل ��ى تخوم املقربة .عربه ��ا ،كنا نرى القادمني من
بعي ��د .امل�ساف ��ة املك�شوفة تبدد املفاج� ��أت .بع�ضهم
ّ
يف�ض ��ل �أن يقطع طري ��ق �أطول ع�ب�ر الب�ساتني من
الطرف الآخ ��ر للقرية طمعا بالظ ��ل ون�سائم النهر
الك ��رمي .احلالق «عبد اللطيف» كان ي�سلك الطريق
الأق�ص ��ر ع�ب�ر املق�ب�رة ،قادما م ��ن ال�س ��وق ،يحمل
حقيبت ��ه ،وتخت ��ة ً يجل� ��س عليها الزبائ ��ن يف ظل
يوف ��ره النخي ��ل طيلة الأيام� .إن ��ه اول من حلق يل
و�أول مق� ��ص �أ�سم ��ع طقطقته على ر�أ�س ��ي .مل �أكن
�أطي ��ق دغدغة ماكن ��ة احلالقة على رقبت ��ي ف�أدخل
ر�أ�س ��ي بني كتفيي .كان يدفع ر�أ�سي اىل �أمام بقوة
ليكم ��ل احلالقة ،ور�أ�س ��ي يقاوم ب�صم ��ت .مل �أفهم
لمِ َ يعي ��د الكرة مرات ومرات! مل ��اذا ال ينهي حالقة
الرقب ��ة يف جرة واح ��دة؟ كل مرة ،حي ��ث يبد�أ من
ا�سف ��ل الرقب ��ة اىل �أعالها ،كن ��ت اعتق ��د انها املرة
الأخ�ي�رة .لكن ��ه يك ��رر ...ويك ��رر لعبت ��ه املف�ضلة.
فرح ��ي بنجاتي م ��ن حتت يدي ��ه ،كان مدعاة لأقفز
يف ط�شت املاء بدون عناد.
تركتُ نف�سي يف العراء ،مبعية الأ�شياء ،يف زمنها
ال�س ��ري ،تن�ضج بال �إك ��راه وال م�صائب .بخدو�ش
عل ��ى قوال ��ب الط�ي�ن احل� � ّري اجل ��اف ،الت ��ي كنت
�أنزعها من �صفاف ال�سواقي بعد �إنح�سار الفي�ض،
ب�سكني �صغرية غاب لونهاُ ،تفتحُ و ُتطوى ،حفرت
وجه� � ًا .خلقت بدي�ل�ا ملمو�سا ووا�ضح ��ا لأفكاري
كنت �أح ��اوره؛ فابتلع ل�ساين .ي ��دي الأكرث �صدقا
والأعم ��ق ثقة ب ��ددتْ خر�سي .يف الط�ي�ن �أكت�شفت
�أن يل كي ��ان �آخ ��ر غري ال ��ذي �أحمل ��ه ،خفي ،ينطق
بقدرات ��ه م ��ا �أن �أمد ي ��دي واحفر ال�سط ��ح املتاح.
ه ��ل قيّ�ضت يل تلك الواقعة العفوية �أن �أكون فنانا
وحف ��ار ًا فيما بعد؟ رمب ��ا! ولكن ��ي ال �أزكي تفكريا
ت�سويغي ��ا كه ��ذا وال �أثق ب ��ه ،وال �أحيل حياتي اىل
وقائ ��ع �أولي ��ة تنتج حقائ ��ق فيما بع ��د .و�إال لكنت
الآن ب�ص ��د ان�س ��ان �آخ ��ر متام ��ا ل�ست �أن ��ا املع ّرف
بجملة �صفات :الفن ��ان ،ال�سيا�سي ،اال�ستاذ ،الأب،
العرفاين ،الربوبي! لو ا�سرت�سلتُ بخطواتي على
الطرق امل�أهولة اجلانبية التي كنت عليها يوما اىل
نهاياته ��ا ،لكنت كائن �آخر غري ه�ؤالء .يف احلقيقة
كنت كل ه�ؤالء وكنت ال�ضد يف �آن واحد .كنت يف
�أعماقهم �أنا احلقيقي الذي ينجو بنف�سه من هيمنة
الآخ ��ر .وكان قريني ي ّزن يف �أذين� :إهرب! �إهرب!
فهذا لي�س مربط الفر�س.
كان �أبي ال�صائغ(عبد ال�شيخ خ�ضر اخلمي�سي) قد
ترك يف البيت �أدوات �صياغ ��ة :مناقي�ش وك ّالبات
دقيقة الر�ؤو� ��س ومبا�ضع حادة ومبارد ومطارق.
الآلة حتفز العقل وتث�ي�ر ف�ضول طفل خايل البال،
معاف ��ى ،يفعل ما ي�ش ��اء .كنت �أط ��رق �أيامي اللينة
عل ��ى �سن ��دان ثقي ��ل يرتبع عل ��ى الأر� ��ض ،مكتفيا
بوحدته الباردة ،ال �ش�أن له غري اال�ستجابة ملطرقتي
الرعن ��اء و�أن ��ا �أمط ��ل الر�صا� ��ص الط ّي ��ع و�أ�سالك
النحا�س .كان �أبي ي�أت ��ي ب�أ�شياء غري م�ألوفة عقب
�سفرات ��ه الطويلة اىل البحري ��ن .تعلقت ب�صندوق
الت�صوي ��ر الأ�س ��ود ال�صغ�ي�ر ،يخرج م ��ن مقدمته
خرط ��وم من اجلل ��د تتو�سطه عد�سة ول ��ه نواب�ض
على اجلانب�ي�ن� ،أحدها يفتح غالقا يغطي العد�سة:
يفتحها ويغلقها .مرات ومرات كان الواقع يت�ضح
ويختف ��ي فيه ��ا .م ��ن خ�ل�ال ب�ؤرته ��ا

◄

من زمن التوهج

س���������ي���������رة ال���������رم���������اد
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من زمن التوهج

◄◄
الزجاجي ��ة كان البيت يبدو �أ�صغ ��ر و�أكرث ترتيب ًا،
م�ؤطر ًا� ،أقل �إنار ًة� ،أبعد بقليل من مكانه ،رمبا كان
�أق ��رب بقليل .من خالله ��ا ،و�أنا يف مكاين ،هيمنتُ
عل ��ى م ��كان ف�سي ��ح وم�ت�رام .بنقرة وجي ��زة على
الناب�ض ،من دون عناء ،كنت �أمتلك ما حويل .كان
ال�صن ��دوق عيني الداخلية الت ��ي مل ي�شاركني فيها
�أح ��د ومدونة طفولتي وحافظ ��ة �أ�سراري .وكانت
يل ك ��رة �سلة حمراء� ،صلب ��ة وثقيلة ،مل �أفهم ،كيف
قدر �أبي اين �س�ألع ��ب بها .كان الكبار يتو�سلونني
ليلعب ��وا بها مبثابة كرة قدم .انه ��ا الكرة الوحيدة
يف «اللطالط ��ة» .كن ��تُ �أق ��ف خ ��ارج ال�ساحة وهي
�أر�ض خ�ل�اء بعيدة عن البي ��وت� ،أبعد من املقربة،
�أراقبه ��م يلعب ��ون� ،أقفز م ��ع كل ركلة له ��ا� ،أتابعها
وه ��ي تنط اىل ال�سماء� .إنه ��ا كرتي التي قيّ�ض لها
�أن تتخب ��ط يف ال�ش ��وارع لثالثة ع�ش ��ر عاما ،حتى
تخرجي م ��ن املدر�س ��ة الثانوي ��ة .فرتكته ��ا بالية،
كاحل ��ة الوج ��ه .كان لدي م ��ا ي�شبع �أهمي ��ة مبلكية
نادرة وفريدة يغذيه �إعجاب الآخرين وقبالتهم.
كانت اخلياالت ت�أتيني �أ�شعة تع�شي الب�صر ،تعرب
�سعف ته ��زه الري ��ح ،ترتاق�ص على
خل ��ل خو� ِ��ص ٍ
وجه ��ي و�أن ��ا م�ستلق عل ��ى تراب ب ��ارد حتت جذع
النخل ��ة� ،أ�شم عفنا حل ��و ًا� ،أ�ستن�شقه و�أغفو .كانت
م�س ��ارات ال�ض ��وء تتك�س ��ر كلما �أوغل ��ت عيني يف
العمق� .ضوء ينبعث م ��ن الأ�شياء ،من تقاطعاتها،
ي�سقط على �سطوح �أخرى ،ينك�سر ويرتد ا ّ
يل� .إنه
�صورة عقلي و�إنك�ساراته.
�أنا َم�ش ��ا ٌءُ � ...
أم�شط �أف ��كاري و�أذرها يف الطرقات
الت ��ي مل �أعد اليها مرة �أخرى كما كنتُ  .مبعنى �أين
�أن�س ��ى كيف فك ��رت ومباذا بد�أت ومب ��اذا انتهيت.
ح�سب ��ي بعد عودت ��ي �أذكر �أم ��ر ًا واح ��د ًا �أين كنت
�أفك� � ُر .كن ��ت يف مو�سك ��و يف بداي ��ة الثمانينيات،
كتب ��تُ ع ��ن خطوات ��ي االوىل خ ��ارج البي ��ت :ولد
�صغ�ي�ر و�إغ ��واءات ب�سات�ي�ن م�أهول ��ة بالبالب ��ل
والدباب�ي�ر و�أع�شا� ��ش حتت�ض ��ن بيو� ��ض مرقطة،
وخط ��وات خفيف ��ة متوج�س ��ة يف مق�ب�رة عام ��رة
بقبور الأجداد ،و�أ�سرار كنت �أعرث عليها م�صادفة،
�أو �أت�سل ��ق احليط ��ان لأحظ ��ى به ��ا� .إ�ستيقظ ��تْ
نزوات ��ي فيما الأم ��وات ترقد خل ��ف اجلدران .يف
الليل كنا نلعب «عظم الح» :نرمي عظم ًا ،عظم فخذ
�أو لوح كت ��ف ،بعيدا يف قلب الظلمة ونبحث عنه.
كن ��ت �أخت�ب�ر �أذين عل ��ى حتديد م ��كان العظم حني
يرتط ��م يف املتاه ��ة ،و� ُ
أمرن قدم ��اي على افرتا�ض
امل�ساف ��ات .مل �أع�ث�ر عل ��ى عظم يلمع غ�ي�ر عظامي
وه ��ي تخت� ��ض .كن ��ت �أرب ��ي قلبي عل ��ى اخلوف،
وعينيي على الظالم.
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كتب ��تُ يف وقته ��ا ثالث وريقات :ع ��ن هذا متخ�ض
اجلب ��ل! عنونته ��ا «انك�س ��ار ال�ض ��وء»� .أع ��دت
�صياغته ��ا ،ت�شوّ هت ،قرفت منه ��ا؛ فرميتها جانب ًا.
لكنها اند�ست مثل عادة �سرية بني الأوراق .عندما
يجتاحن ��ي الإفال� ��س وه ��و حال ��ة مزمن ��ة� ،أنب� ��ش
املا�ض ��ي ،لأين على يقني �أين ن�سي ��ت �شيئا ورائي
مل �أُكمل ��ه وتركت ��ه ناق�ص ًا� .أ�صب ��ح حا�ضري عبارة
ع ��ن بواقي ما�ض تختل ��ط ببع�ضها في�صعب تقدير
َن َ�س ِبه ��ا ويتع ��ذر عل � ّ�ي فرزها .حا�ض ��ر يجر وراءه
ما�ض ناق�ص يعرب اىل م�ستقبل غري مكتمل .مل �أبد�أ
متاما ومل �أنته متاما ،مت�أمل �شارد :هذه �صورتي.
ك ��ي �أعي� � ُ�ش بال ن ��دم و�أب ��رئ ذمتي من ذن ��ب ،كان
لزام ��ا عل � ّ�ي �أن �أ�صفي ح�سابات ��ي املا�ضوية .وهل
يل م ��ا �أفعل ��ه غ�ي�ر ذلك وق ��د ك�ث�رت ذنوب ��ي؟ تلك
الت�صفي ��ات التع�سفية املتك ��ررة راح �ضحيتها رزم
�أوراق مر�سوم ��ة ،وكتاب ��ات يف �صيغته ��ا الأولية،
ور�سائل ،واختف ��ت ع�شرات الأ�سم ��اء والأماكن..
ه ��ل �سبق وقل ��ت ذلك؟ نع ��م! قلته ب�صيغ ��ة �أخرى.
الل�سان يذهب اىل ال�سن املنخور ،دائما.

يف ع ��ام  ،2003قبل احتالل الع ��راق ب�أيام� ،أقمتُ
معر�ض� � ًا لأعم ��ايل يف «كال ��ري الكوف ��ة» يف لندن.
كان ��ت املرة الأوىل �أزور فيها تل ��ك املدينة .ق�ضيت
وقتي مبعرث ًا بني الأ�صدق ��اء واملتاحف واملكتبات
ومع ��امل لندن ،يف �أروق ��ة تاريخ �أم�س ��ك بتالبيبنا
نح ��ن العراقي�ي�ن .يف حينه ��ا ،كنت �أتع�ث�ر ب�أذيال
«ن�صي ��ات» مل�ؤلفه
ح ��ب ف�ضفا�ض� .أ�شرتي ��ت �آنذاك ّ
ج .هي ��و� .سلفرمان :كت ��اب غني وكاتب يف منتهى
الذكاء� .إنط ��وى على مقاربة يف ن�صو�ص خمتارة
لل�س�ّي�رّ الذاتي ��ة .يف م�ت�ن الكت ��اب ورد عن ��وان
«�إنك�س ��ار ال�ضوء»� ،سرية «دي ��كارت» الذاتية .قوة
جبارة قذفتني من م ��كاين :يا الله ما هذا! امللعون
�سرق عن ��واين! قبل ثالثمائة و�ست ��ون عاما �سرق
دي ��كارت عن ��وان يوميات ��ي .هكذا �أقنع ��ت نف�سي؛
فلي� ��س لدي تف�سري �آخر �أن يعنون �سريته الذاتية:
«انك�س ��ار ال�ضوء»؛ �إن مل يكن قد �سطا على �أفكاري
قب ��ل �أن �أُول� �دُ .ولكن م ��ن يتهم دي ��كارت؟ كان هذا
كافيا مل�ضاعفة �إهمايل ملا كتبته .غري �أنها مل تذهب
�ضحي ��ة ح ��روب الي�أ� ��س الداخلي ��ة املزمن ��ة ،لي�س
ب�س ��ب ديكارت؛ بل لأنها كانت تنطوي على و�صف
ل�شخ�صية ت�شبه هارون يف حياة نبي الله مو�سى:
�صديق ��ي الأول «زهرون �شل� ��ش» .من نكون عندما
يدخ ��ل �أحدهم يف بنية ذواتنا البدائية ،بني طيات
�أن�سجته ��ا الرقيق ��ة ،وه ��ي يف ط ��ور ال�ص�ي�رورة،
وين�ض ��ج م ��ع ن�ضجه ��ا؟ �أي� � ًا من ��ا �سيك ��ون �س�ي�رة
للآخ ��ر؟ �أن ��ا �سريته �أم هو �سريت ��ي؟ نتذكر ه�ؤالء،
في�ستولون على حا�ضرنا حلظة بلحظة ،يتنزهون
معنا ،ي�أكلون ،ينامون� .إنهم يعي�شون بدال عنا!
كان زهرون يعي�ش يف بيت مثل بيتنا� ،إمنا �أ�صغر
من ��ه .بابنا يقابل بابهم .وجهي يف وجهه كل يوم.
متت ��د اهوائ ��ي وتت�سل ��ل اليه ب�ل�ا عن ��اء ،ك�أهوائه
عندم ��ا يقف قبال ��ة الب ��اب وي�ش�ي�ر �إيل .ولدنا يف
عام واح ��د ،تعمدنا �سوية .دجل ��ة ي�شهد على ذلك.
ا�ستيقظ ��ت مبك ��را ذك ال�صب ��اح .ناديت ��ه وهرولنا
للب�ست ��ان .كان ��ت الأع�شا� ��ش ق ��د ا�ستيقظ ��ت عل ��ى
�أ�صوت الفراخ اجلائعة .ح�صين ��ا غنائمنا وقد ّرنا
ثروتن ��ا الطائل ��ة� .سمعن ��ا �ص ��راخ ن�س ��وة وعويل
ق ��ادم من بيتهم .جده الأعمى زلت قدمه و�سقط من
على �سطح ال ��دار .كان يفرت�ض بزهرون ان يعينه
على ن ��زول ال�سلم الطيني املتداع ��ي ،كما يفعل كل
�صباح .كان يفرت�ض بالعجوز «جبارة» ان ي�صرب.
كان يفرت� ��ض بالبيو� ��ض �أن ترج ��ئ التفقي� ��س.
كان يفرت� ��ض ب ��ي �أن ات ��رك الغواي ��ة جانبا...غري
�أن امل ��وت الطبيع ��ي ،ال�سري ��ع واخلاط ��ف ،يلغ ��ى
فر�ضيات العقل.
الأطف ��ال �أول من يهّب ال�ستقب ��ال الغرباء .يف تلك
ال�ساع ��ة مل يك ��ن الق ��ادم كالغرب ��اء الآخري ��ن .كان
م�شعوذا ،طوي ��ل القامة ،ا�شع ��ث ال�شعر واللحية،
يعلق برقبته اطواق خرز ولفائف وخيوط ملونة.
ه ��ذا كل ر�أ�سمال ��ه واقت�صاده املل ��ون ،الذي يروج
ل ��ه ب�صوت يعبث بال�سم ��اء .كانت تقطن يف طرف
القري ��ة امر�أة حمروم ��ة ،يزورها زوجه ��ا مرة كل
عام .تع ��اين من نوب ��ة ع�صبية يعلم الل ��ه مبعثها.
ن ��ادت تطل ��ب ال�ساح ��ر .بال ��كاد تخل� ��ص من ��ا كما

يتخل�ص م ��ن ذباب هائ ��ج من حوله ،ودخ ��ل اليها
واغلق الباب خلفه ..قال يل زهرون :تعال! حلقته،
رك� ��ض اىل خل ��ف داره ��ا وت�سل ��ق ال�شب ��اك .ن ��زل
مبهورا وطلب مني ان ا�صعد ..مل اتبني �شيئا غري
�أن ال�ساحر فوقها يغ�شيها ،ظهره العري�ض و�أكتافه
تغطي امل�شهد .ج ��رين و�صعد مكاين� .س�ألته :ماذا
ت ��رى؟ امرين بال�سكوت! كنت حتت ال�شباك انتظر
م ��ا ال اعرفه بعق ��ل بليد وعاجز ع ��ن الت�صور .نزل
وهم� ��س يف اذين :قفزه ��ا! م ��اذا يعن ��ي؟ �س�ألت ��ه.
رمقن ��ي بعن�ي�ن جاحظت�ي�ن وب�صمت طوي ��ل .كنت
اعرف ان «قفزها» تعني ما يفعله الثور يف البقرة.
عندما كن ��ت ارافق امي اىل ب�ست ��ان «عبد املوىل»،
كن ��ت ارى ثوره الأحمر ،اجلام ��ح ،امل�ستثار ،وهو
يقفز البقرة .غري �أن ال�ساحر كان قد بطحها ار�ضا.
كان «زه ��رون» م�ص ��در معرف ��ة اوىل دام ��ت �سنينا
حتى اكت�شفت طبيعتها ،وفعلها يف احلياة.
ل ��دى «زهرون» ع ��م اع ��رج ا�سمه « ُم ��ران» ،م�صاب
بك�ساح طفويل ،بائ� ��س وم�سكني .يوم دخلته ،يف
امل�ساء ،اخذه �شباب القرية ذوي اخلربة اجلن�سية،
يف جولة ،يعلمونه كيف يكون اخذ املر�أة .ر�سموا
له عل ��ى الأر�ض خارطة الكنز الدفني بني �أفخاذها.
و�ضح ��وا له يف حركات الأي ��دي �أين يكمن مو�ضع
الث� ��أر ،وكيف يناله .تكلموا معه طويال؛ ي�شحذون
فحولت ��ه .كنت �أ�سم ��ع منهم كلمات م ��ن قبيل التي
تدخ ��ل الذاكرة لأول مرة وال تخ ��رج منها .يف تلك
الليل ��ة مل يفلح «م ��ران» يف تنفيذ مهمت ��ه .مل ان�س
تل ��ك التعاليم ،بعد �سنني خل ��ت ،مل افلح �أنا الآخر،
مث ��ل «م ��ران» ،يف مرتي االوىل ...الب ��د انها كانت
تعاليم كاذبة.
كان «زه ��رون» ذو بديهي ��ة ،يُ�س ��رع يف الأجاب ��ة
نياب ��ة عني ،حني يراين اتلعثم امام �س�ؤال العائلة
املرعب :اي ��ن كنت؟ مل يقل لهم �أنن ��ا كنا نتل�ص�ص،
م ��ن فوق الطوف ،على فتاة قا�صرة العقل ،تتغوط
يف رك ��ن باح ��ة داره ��ا؛ ون�ضح ��ك م ��ن عريه ��ا .مل
يقل له ��م اننا كنا نقف يف عر� ��ض القناة ال�صغرية
نعرت� ��ض امل ��اء بثيابنا ن�صط ��اد ال�سم ��ك ال�صغري،
وكنا نعي ��ده اىل املاء خ�شية افت�ض ��اح امرنا .فمن
اين �أتانا ال�سم ��ك ال�صغري؛ بغري هذه الطريقة ،لو
حملناه اىل البيت؟ مل يك�شف �سبب اخلدو�ش على
قف ��ا اكفنا ،التي كنا ند�سها بحذر �شديد بني ا�شواك
العاقول لنحظ ��ى بثماره النا�ضج ��ة؛ نلح�سها كما
تفع ��ل الثعال ��ب .كان يقل ��ب الأمور عل ��ى جنباتها،
ويعرث على عذر لها ،فيما كنت ا�ستغرق بالظواهر،
بطع ��م الأ�شياء ،حتملني م�شاعري بعيدا و�أنا الهو
بعقلي .مل يكن يكذب ما دام ينقذين من ورطتي كل
مرة ،وما دمتُ عاجزا عن الكالم.
يف عام ��ي الراب ��ع �أ�صابن ��ي مر� ��ض الته ��اب
ال�سحايا(مر� ��ض ممي ��ت ي�صي ��ب غ�ش ��اء امل ��خ).
�سمعته ��م يقول ��ون� :أن م ��ن ينجو منه �إم ��ا ي�صاب
باجلن ��ون� ،أو ي�صب ��ح عبقري ��ا .يب ��دو �أن الطبيب
«�أم�ي�ن جريدي ��ن» ،ال ��ذي �أ�شرف عل ��ى عالجي يف
م�ستو�ص ��ف قلعة �صال ��ح ،مل يكن لدي ��ه وقتا كافيا
ليدق ��ق بالأم ��ر؛ ّ
فغط�سن ��ي يف حو� ��ض م ��ن الثلج
ليخف�ض حرارت ��ي امللتهبة ويبقيني حي ��ا كما �أنا:
ب�ل�ا جنون وال عبقرية .مل تنته عالقتي بالأمرا�ض
به ��ذه النتائ ��ج .بعد عام م ��ن هذا� ،شمل ��ت العراق
حمل ��ة تطعي ��م �ض ��د اجل ��دري :كان ��ت ف ��رق طبية
جتوب الق ��رى واملناطق النائي ��ة ترافقها ال�شرطة
الجب ��ار النا� ��س ،و�إعطاء احلملة مهاب ��ة حكومية.
كن ��ت �أتل�ص� ��ص خل ��ف الب ��اب عل ��ى م ��ا يجري يف
ركن ال�شارع ،عند بي ��ت «�سلمان خلف» ،على �ضفة
النهر :كانوا يقت ��ادون الطفل كالأ�س�ي�ر ،ي�أخذونه
بق ��وة ومي�سك ��ون بذراعه ويب�ضعونه ��ا مب�شرط.
كان �ص ��راخ الأطف ��ال كافيا لي�ضغطن ��ي اىل �أ�صغر

حج ��م يف الوج ��ود .كن ��ت �أت�ض ��اءل خل ��ف الباب،
و�أن�سحق؛ فغدوتُ �صي ��دا �سهال لهم .كل ما �أبديته
من رف�س ��ات و�ص ��راخ زاد ال�شرطي �إ�ص ��رار ًا على
تطويق ��ي والإم�ساك بذراع ��ي ،وتقدميها ممدودة
للموظف ال�صحي �صاحب امل�شرط .انهارت قواي،
وتراخ ��ت �أع�ضائ ��ي ،وبل ��تُ عل ��ى نف�س ��ي ،وبللت
ال�شرط ��ي .غ�شاين احلياء ،ون�سي ��ت ذراعي حتت
رحمته ��م .رجع ��ت اىل البي ��ت منقوع� � ًا ،جم ��روح
ال�ساع ��د ،والقلب .لكني ث� ��أرت لكرامتي املهدورة:
كنت قد بلتُ على احلكومة!
تتحرك قافلة الأطفال من «اللطالطة» كل يوم ،وهم
يحمل ��ون الكت ��ب( ،يف جيبي �أنا خ�ل�ال مطبوخ)،
يجتازون ب�ست ��ان احلاج فرعون مبح ��اذاة النهر،
يع�ب�رون حمط ��ة البنزي ��ن ،وكن ��ت �أه ��رول تل ��ك
امل�سافة امل�شبعة بالنفط الأ�سود ،و�أنتظر الأخرين
حتت �س ��درة وارفة يف نهاي ��ة الب�ست ��ان� .أنا �أكره
تل ��ك الرائحة .ندخل «قلعة �صال ��ح» مرورا ببيوت
«�آل �س ��ام» باجت ��اه مدار�سن ��ا .كان ��ت مدر�ست ��ي:
مدر�س ��ة الأندل�س االبتدائية للبنني� ،أوىل املدار�س
عل ��ى الطريق ،تطل على دجل ��ة ،قبالة عوامة تعرب
اىل ال�ضفة الأخرى ،حي ��ث طريق ال�سيارات ،كلما
امت�ل��أت بالنا� ��س وال ��دواب والب�ضائ ��ع .العوامة
مربوط ��ة بحبل حديدي طويل ب�ي�ن ال�ضفتني يلف
ح ��ول بك ��رة �ضخم ��ة مثبتة عل ��ى جانبه ��ا ،مغطاة
بال�شح ��م الأ�س ��ود ،يلفها �إثن ��ان؛ فتع�ب�ر ب�سال�سة
وبطء .كلما ركبتها كن ��ت �أخترب نف�سي يف حتديد
منت�صف النهر؛ ف�ألتفت ميينا وي�سارا ،ما �أن ت�صل،
يف تقدي ��ري ،منت�صف ��ة ،التفتُ لأتث ّب ��ت من �صحة
التقدي ��ر ..تكون العوامة قد فاتت املنت�صف .كانت
بوابتن ��ا الوحيدة على العامل و�إليه :بوابة عائمة.
كنت �أ�صل كئيب ��ا اىل ال�ضفة الأخرى .ماذا لو �أنها
ا�سرت�سل ��ت على مه ��ل ،لتحملني يف رحل ��ة �أبدية،
فل ��دي الوقت :العمر كله؟ كان زمنها ال ي�شبه زمني
وال زم ��ن الأ�شياء .ال هو �صاخ ��ب وال هو �أخر�س.
كان ما بني بني :زمن مائي �سائب .غمرين.
كن ��ت ال �أجيد الق ��راءة� ،إمنا �أجي ��د الكتابة� .أن�سخ
الكلم ��ة و�أر�س ��م �صورتها باتق ��ان وال �أكلف نف�سي
قراءته ��ا �أو معرف ��ة معناه ��ا .الول ��د ال�صغري الذي
كنت ��ه مل ي�س� ��أل نف�س ��ه ع ��ن معن ��ى الأ�شي ��اء ما دام
ير�سمه ��ا .كان الر�س ��م ه ��و املعنى اجلدي ��د لها يف
عقله .مفارقة حيرّ ت املعل ��م «جليل وهّ ام»؛ فابتدع
يل طريق ��ة مل �أ�شهد مثيال له ��ا يف املدار�س :عبارة
ع ��ن قطع ��ة كارت ��ون ،اقتطع ��ت م ��ن علب ��ة �سكائر،
يفت ��ح يف و�سطه ��ا ناف ��ذة م�ستطيل ��ة عل ��ى حج ��م
كلمة واحدة ،وي�ضعه ��ا على كلمة ما يف ال�صفحة،
ويطل ��ب مني قراءتها .كيف كان يل �أن �أعرف كلمة
منف ��ردة ،معزول ��ة عن اجلمل ��ة ،يف �سطر جمهول،
دخل ��ت الذاكرة م ��ع كلمات �أخرى ،ف�أي ��ن منها هذه
الت ��ي يف النافذة؟ كنت �أحزره ��ا يف �سري ،و�أ�شك
بنف�س ��ي ،و�أعي ��د �أحزره ��ا م ��ن جدي ��د .كان ذل ��ك
ي�ستغ ��رق وقت� � ًا طوي�ل ً�ا؛ فيثقل ل�س ��اين ،وت�ضيق
حنجرتي ،وي�صيبني اخلر� ��س .اقتنع املعلم ب�أين
فا�ش ��ل ،و�أبل ��غ �أمي بذل ��ك .ر�سب ��تُ يف در�س اللغة
العربي ��ة يف ال�صف الأول الإبتدائي .بداية قبيحة
الب ��ن جميل ومدل ��ل .تكفل ��ت �أختي الك�ب�رى ليلى
علي �أن
بتدري�سي الجتاز االمتحان التكميلي .هل ّ
�أقر�أ الكلمة� ،أال يكفي ر�سمها بخط جميل؟ االجابة:
ال! وكنت �أعرفها .تدربت على طريقة «جليل وهّ ام»
وازدادت خربت ��ي يف تخم�ي�ن الكلم ��ات ،وتقدي ��ر
مكانه ��ا يف ال�صفحة ،حتى و�أن ��ا مغم�ض العينني؛
فنجح ��ت .جناحي الع�سري بع ��د معاناة طويلة ،مل
يعفن م ��ن الأ�صابة بك�ساح لغويَ ،خ َل َف لدي عاهة
ال تخط�ؤها العني.

عن كتاب �سرية الرماد

الفنان يحيى الش��يخ في
مدار التحوالت

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

موسى الخميسي
جمموع ��ة كبرية من الأ�سباب دفع ��ت الفنان يحيى
ال�شي ��خ اىل تق ��دمي اجتاه ��ات جدي ��دة يف عمل ��ه
الفن ��ي يف الآونة الأخ�ي�رة ،ليخت ��زل �إبعاد كثرية
يف الر�ؤي ��ا ،حمم ��وال عل ��ى ر�ؤى خمتلف ��ة مكتظة،
متم ��ردة ،وغنية ،اىل جان ��ب حريتها الكبرية ،فهو
ح�ي�ن يق�ت�رب م ��ن جتربت ��ه اجلدي ��دة ،الت ��ي متت
بقراب ��ة �أكيدة اىل الف ��ن التعب�ي�ري ،و�أطلق عليها
ا�س ��م « ا�شراقات» وركيزتها م ��ادة ال�صوف واللباد
ب ��كل الفته ��ا التاريخي ��ة وطبيعته ��ا ال�شفاف ��ة ذات
اخل�صائ� ��ص احل ��رة ،تبدو للوهل ��ة الأوىل وك�أنها
ر�س ��وم �أطفال مب ��ا متتلكه م ��ن ق ��وة و�سلطة على
تعليمن ��ا درو�س احلكم ��ة وال�ب�راءة يف �آن واحد،
ليك ��ون عمله بعي ��دا عن قاعدة �إع ��ادة �إنتاج ما هو
مرئي ،ب ��ل ان يجعل الأ�شي ��اء مرئية ح�سب تعبري
بول كل ��ي .وتتقل�ص امل�سافة كم ��ا يقول يف �إحدى
ر�سائله ال�شخ�صية بني اليد والقلب ،لي�شغله ما
ه ��و �أكرث �ألف ��ة يف احلياة اليومي ��ة ،وهو االنتقال
اىل ف ��ن يتحالف م ��ع روحه» وينفتح �أم ��ام ات�ساع
الر�ؤي ��ا و�شد اخلناق على روح ��ي» ،روح الإن�سان
علي اتفاقاتي
الباحث عن االبتعاد ل ��كل ما ينغ�ص ّ
مع نف�سي» لأج ��ل الدخول اىل عوامل الفن البدائي
الأول بع ��د ان خ�ب�ر كل و�سائ ��ل وحرفي ��ات العمل
الفن ��ي وازده ��اره و�أفول ��ه وروعت ��ه الأكادميي ��ة
وت�شوهاته التجريدية.
الفن ��ان يحيى من املهتمني مب�ستقبل اللوحة ،وهو
�شاهد جيد على اختف ��اء العديد من املعايري الفنية
التقليدي ��ة وا�ستبداله ��ا من خالل البح ��ث امل�ستمر
عن معايري جديدة تر�ضي الطموح وال تن�سجم مع
عملي ��ات الت�شوية الإن�ساني ��ة للفن ،بل انه كان وال
يزال يعمل من خالل اللوحة لإنقاذ القيم الفنية يف
ظروف تف�شت فيها ال ��روح التجارية وال�سيا�سات
الرجعي ��ة لتدم�ي�ر كل م ��ا ه ��و �إن�س ��اين م ��ن اج ��ل
م�صال ��ح االرت ��زاق حلفن ��ة �صغ�ي�رة م ��ن الالهثني

وراء املال وال�سلطة يف عراقنا.
م�شكل ��ة ال�ص ��ورة عند يحي ��ى ال�شيخ ه ��ي البحث
عن م�صطلحات فل�سفي ��ة فنية جديدة حمددة بدقة
وغ�ي�ر معزولة عن امل�شكالت الفل�سفية العامة التي
تعي�شها الب�شرية ،تعك�س حالة التمثيل الال�صوري
القائم على جتربة الفنان مع كتلة ال�صوف ب�ألوانها
املتع ��ددة امل�ض ��اءة ،وعل ��ى �سط ��ح اللب ��اد ،كقاعدة
للو�ص ��ول اىل نظ ��ام تزيين ��ي م�ؤل ��ف م ��ن الرموز
املتح ��ررة �إزاء �ض ��رورات خارجية كث�ي�رة ،اال ان
ه ��ذا النظ ��ام مرتب ��ط بحقيقة مو�ضوعي ��ة حتاكي
الطبيع ��ة با�ستخ ��دام جزء م ��ن مواده ��ا ال�صافية،
لت�سجل عاطفة �إن�سانية تقع حتت م�ستوى الوعي
فه ��و ي ��درك بان الوع ��ي �أحيانا يك ��ون ثانويا فيما
يتعلق بالواقع ،الن وعي الإن�سان
ي ��درك الواق ��ع كوج ��ود اجتماعي وه ��ذا الوعي ال
ميكن يف كثري من احل ��االت ان يكون مر�آة جامعة
تعك� ��س العامل ال ��ذي يحيطه ،فه ��و ب�إدراكه للواقع
يكافح من اجل الت�أثري يف جمرى تطوره.
والوع ��ي اجلم ��ايل ه ��و وكم ��ا نع ��رف� ،ش ��كل من
�إ�ش ��كال �إدراك الع ��امل ،الذي نعي�شه ب ��كل جترباته
التاريخي ��ة ،ي�ستطي ��ع �أي فن ��ان مقت ��در ان ي�صور
جوان ��ب كث�ي�رة من احلي ��اة وينقلها ع�ب�ر حوا�سه
وم�شاع ��ره عل ��ى اعتب ��ار وج ��ود �إ�ش ��كال خمتلف ��ة

لت�صوي ��ر الواق ��ع با�شراقاته اجلمالي ��ة ،بكثري من
الإ�ش ��ارات امليثولوجية ،م ��ن اجل االبتعاد عن داء
م�صطلح ��ات القوالب يف الفن ال ��ذي يخلقه ب�ؤ�س
�إدراك الواقع وحركته ال ��ذي نالحظه عند عدد من
الفنان�ي�ن .وفنان مثل يحيى ال�شيخ ،ينزع للتعامل
م ��ع الفك ��رة وال�شع ��ور او احل� ��س ،او م ��ا ي�سميه
كاندن�سك ��ي» ال�ض ��رورة الداخلي ��ة» يف حماول ��ة
جلعل الالمرئي مرئيا الذي مل يهمل املبد�أ الهام من
ان اكت�شاف العنا�ص ��ر اجلديدة املميزة يف احلياة
وت�صويره ��ا اجلذاب يتطل ��ب بحثا ملهم ��ا ودائبا
يف�ض ��ي يف النهاي ��ة اىل �إح ��راز وح ��دة املحت ��وى
وال�ش ��كل ،الت ��ي هي وح ��دة فري ��دة على ال ��دوام،
للو�صول اىل امل�ص ��ادر الذاتية وعالقتها بامل�صادر
الطبيعة يف عملية �إدراك متناغم للف�ضاء والأ�شياء
ودينامي ��ة احلرك ��ة لالقرتاب من الواق ��ع الداخلي
للطبيعة.
ه ��ذه اللوح ��ات التي تب ��دو موج ��زة يف تفا�صيلها
الغني ��ة مبحتوياتها الأنيقة يف �ألوانها ،تقدم حالة
للعامل املحيط بن ��ا ،ففي الوقت الذي تتثبت بع�ض
الأوا�ص ��ر يف العم ��ل الفن ��ي ،تركز لوح ��ات يحيى
ال�شي ��خ عل ��ى العدي ��د م ��ن ال�سم ��ات واخل�صائ�ص
املتنوعة ملا هو متميز وهام ب�شكل �شمويل ،وتظهر
قوته ��ا من خ�ل�ال بع�ض التفا�صي ��ل التجريدية يف
تركيب ��ات العمل نف�سه والتي حددت �سمات خا�صة
عديدة للمو�ضوعات الت ��ي تطرق اليها ومن خالل
التعمي ��م املتنوع وتدفق احلياة م ��ن خالل تركيب
العواطف واجلمال الإن�ساين فيها.
ومبع ��زل ع ��ن عق ��د مقارن ��ات ب�ي�ن ف�ت�رات �سابقة
والحقة يف عمل الفنان ،اال انه يبدو ناقدا و�ساحرا،
معربا ،خمففا من عن ��ف ال�صورة باعتماده الرمز،
حم ��اوال التعبري عن رغبت ��ه يف االنعت ��اق و�إرادة
العي� ��ش يف غياب �أوهام كث�ي�رة يف احلياة ومنها
�أوهام الأ�ساليب التقليدية يف الر�سم.
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يحيى الشيخ في «سيرة الرماد»:

حكـايـات اجـيال من العـراقـيين

عبد الخالق كيطان
ه ��ذا الرجل ي�أ�سرك منذ البداية ،فتتوهم �أنه لي�س
ر�سام� � ًا ،ب ��ل هو ح� � ّكاء �أكرث م ��ن �أي �ش ��يء �آخر.
ي�أخ ��ذك ،بهدوء عارف� ،إىل مناطق ،بع�ضها نائية
جغرافي ًا ،وبع�ضها الأخرى نائية يف ذاكرتك.
يف كتاب ��ه ،الذي �صدر عقب معر�ض ��ه ال�شخ�صي
يف غال�ي�ري الأورفلي بالعا�صم ��ة الأردنية عمان
م�ؤخ ��ر ًا ،وو�ض ��ع ل ��ه عن ��وان�« :س�ي�رة الرم ��اد»،
يفتت ��ح حيات ��ه ،وق�صته ،بكلمة غريب ��ة �أثارت يف
ر�أ�سي الكثري من الأ�سئل ��ة ،وال�ضحك �أي�ض ًا ،انها
اللطالط ��ة .وهي املكان ال ��ذي ولد فيه يف �أطراف
مدينة العمارة ،وحتدي ��د�أً :قلعة �صالح .واملكان،
ال ��ذي ر�سمه بخارطة بدائي ��ة تقريبية ،عبارة عن
جمموعة بيوت لأبن ��اء الطائفة املندائية ،والذين
يك�ث�ر تواجده ��م يف مث ��ل ه ��ذه الأماك ��ن ب�سب ��ب
وجود النهر ،و�صناعاته ��م احلرفية التي �أجادوا
وابدع ��وا فيه ��ا .اللطالط ��ة ،هذه ،والت ��ي �شهدت
مي�ل�اد فتانا� ،صارت ،بالن�سب ��ة يل ،مدينة كونية،
�أو لنق ��ل� ،أك�ب�ر م ��ن املدين ��ة الت ��ي يتح ��دث عنها
�صاح ��ب الكتاب .ووج ��دت الأمر يتك ��رر مع مدن
�أخرى م ّر عليها ال�شيخ يف �سرية رماده.
التنق ��ل بني امل ��دن مي ��زة �صاحبنا ،ذلك �أن ��ه �أفنى
عق ��وده ال�ستة متنق ًال ،ج ��وا ًال يبحث مرة عن �أمن

و�أم ��ان ،ومرة يبحث عن ري�ش �سحره� ،أو �صوف
�أ�س ��ر روحه ..مرة يذه ��ب �إىل البحرين فال ميكث
�إال قليال ،ومرة يجد نف�سه حما�صر ًا بالتظاهرات،
يف تون� ��س مث�ل ً�ا ،دون �أن يدري كي ��ف و�صل �إىل
هن ��ا .يق�صد مو�سكو ،بغري الني ��ة التي ق�صد فيها
بلجي ��كا ..دم�شق وعمان ..لن ��دن وا�ستوكهومل..
م ��ن مدين ��ة �إىل �أخرى يتحوّ ل ال�شي ��خ �إىل جوّ ال
�أ�ضناه البحث عن الرتكة احلقيقية التي تركها له
وال ��ده ،ذلك ال ��ذي يظهر يف �س�ي�رة الرماد مبثلما

يظهر طيف جميل!
كان معر�ضه الذي �ضيفته الأورفلي فر�صة عظيمة
الكت�ش ��اف فنان ت�شكيلي .لوحات ��ه مل تكن ،كعادة
�أه ��ل الر�س ��م ،مزيج ًا م ��ن �ألوان ،ب ��ل ا�ستثمارات
متع ��ددة ،بع�ضه ��ا يف الأل ��وان ،وبع�ضه ��ا الأخ ��ر
مب ��واد مهمل ��ة .ه ��و اب ��ن الكرافي ��ك العراق ��ي،
ولكن حتوالت ��ه امل�ستمرة يف امل ��كان كان يرافقها
حت ��والت يف الفكر الت�شكيلي .فك ��رة جمع املهمل
و�إع ��ادة انتاجه ت�شكيلي ًا ب ��دت يل مثرية بالفعل.
متعّنت يف لوحات �صوف ��ه الأنيقة .ووجدت �أنها
حتكي ق�ص�ص ًا مكانية ،هي الأخرى� .أدرك �أن بني
ال�صوف وال�شيخ ثمة تاريخ طويل من احلميمية.
ولد ال�شيخ يف م ��كان كان ال�صوف جزء ًا �أ�سا�سي ًا
م ��ن وج ��وده .وكان كث�ي�رون يعتم ��دون عل ��ى
ال�ص ��وف يف توفري لقم ��ة عي�شهم الك ��رمي .وبعد
�سن ��وات طويلة ج ��د ًا يع ��ود ال�شي ��خ �إىل اخلامة
الأوىل الت ��ي عرفه ��ا ،وخربه ��ا يف حياته ،فينتج
منه ��ا �أعما ًال ت�شعّ بال�ص ��دق واحلميمية ،والدفء
اي�ض ًا.
كتاب ��ه� ،س�ي�رة الرماد ،ه ��و حماول ��ة يف الإم�ساك
بزم ��ن ه ��ارب .ف�صول الكت ��اب تنقل ��ك �إىل �أزمان
خمتلف ��ة ،ويدعم كالمه بال�صورة التي تثبّت زمن ًا

معين� � ًا� ،إنه ��ا جتعل ��ه يق ��ف يف مكان ��ه! .الأحداث
الت ��ي يتح ��ول عنه ��ا ت�شب ��ه م�شاه ��د متقطعة يف
فيل ��م �سينمائ ��ي :م�شه ��د الفتي ��ان الأربع ��ة الذين
يري ��دون اللح ��اق مبدين ��ة �أفل ��ت فال يج ��دوا غري
دراجت�ي�ن هوائيت�ي�ن تتعط ��ل واح ��دة منهم ��ا يف
م�شرت
�أول الطري ��ق .م�شهد الطيور الت ��ي يطلقها
ٍ
غام� ��ض م ��ن بائع طام ��ع .م�شه ��د حمط ��ة القطار
التي تكتظ باملوديعن .م�شه ��د الأدوات ال�صغرية
الدقيق ��ة اخلا�ص ��ة ب�صناعة الذه ��ب ،والتي تدفع
بطفل غ ّر لإع ��ادة اكت�شاف الع ��امل .م�شهد اجلائع
الذي ي�أكل بنهم قب ��ل ال�صعود �إىل البا�ص .م�شهد
ال ��ذي ي�ش�ت�ري الدجاج م ��ن �أجل ري�ش ��ه ال حلمه
الذي يتكدّ�س يف الثالجة .م�شهد الذي ي�ضيع بني
اجلب ��ال والوديان واحلائر بني �س� ��ؤال الأمام �أو
الوراء!
يحيى ال�شيخ ،يف �سرية الرماد ،ويف ف ّنه الأخري،
ويف رغبت ��ه العارم ��ة بالكتابة� ،إمن ��ا يقدم �سرية
لأجيال م ��ن العراقيني ق�ضت �سن ��وات طويلة يف
حماول ��ة البحث ع ��ن ذات� .أجيال م ��ن العراقيني
ظل ��ت عل ��ى ال ��دوام مبواجه ��ة م�ستم ��رة ل�س�ؤال
امل�ص�ي�ر� ،أ�سئلة ح�ي�رى ،قا�سية ،وممل ��ة ،ولكنها
الأ�سئلة التي �صنعت ذواتهم املعذبة!

